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Abstrakt:  

 Diplomová práce se věnuje metodám strojového učení v rozpoznávání první fáze 
schizofrenie na obrazech získaných z nukleární magnetické rezonance. Úvod práce je 
zaměřen především na fyzikální princip magnetické rezonance. V práci se dále pozornost 
věnuje registračním metodám, redukci dat a strojovému učení. V části klasifikace jsou 
popsány míry podobnosti, metoda podpůrných vektorů, nejbližších sousedů a metoda  
K-means. Závěr teoretické části se věnuje hodnocení klasifikátorů.  

 V praktické části práce jsou uvedeny výsledky redukce dat metodou PCA,  
CRLS-PCA a subjektové PCA. Dále je praktická část zaměřena na rozpoznávání tvarů 
metodou K-NN a K-means a testování klasifikátoru K-NN na reálných datech. Abnormality 
rozpoznané některou z klasifikačních metod pak mohou umožnit rozlišení pacientů se 
schizofrenií od zdravých dobrovolníků.     
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 Magnetická rezonance, registrace obrazů, schizofrenie, strojové učení, klasifikace, 
rozpoznávání vzorů 

 



 
 

Abstract: 

The thesis is focused on methods of machine learning used for recognising the first 
stage of schizophrenia in images from nuclear-magnetic resonance. The introduction of this 
paper is focused primarily on physical principles. Further in this work, the attention is given 
to registration methods, reduction of data set and machine learning. In the classification part, 
simmilarity rates, support vectors´ method, K-nearest neighbour classification and  
K-means are described. The last stage of theoretical part is focused on evaluation of the 
clasification.    

 In practical part the results of reduction data set by methods PCA,  
CRLS-PCA and subjects PCA are described. Furthermore,  the practical part is focused on 
pattern recognition by methods K-NN, K-means and test K-NN method on real data. 
Abnormalities which are recognised by some classification methods can distinguish patients 
with schizophrenia from healthy controls.  
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1. Úvod 
 

Tématem diplomové práce, je strojové učení pro analýzu MR obrazů mozku. Toto 
téma částečně navazuje na bakalářskou práci, která je věnována magnetické rezonanci (MR). 
Lidské tělo je jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších systémů, které se člověk snaží 
zkoumat a jelikož zrak je náš nejužitečnější smysl, kterým se do našeho mozku dostane 
největší množství informací, bylo na místě, abychom začali konstruovat přístroje, které nám 
dají informace potřebné k diagnostice právě ve formě obrazů. Magnetická rezonance je právě 
jedním z takovýchto zařízení.  

 
V posledních několika letech vzrostl výkon moderní výpočetní techniky natolik, že 

jsme schopni pomocí ní upravovat, analyzovat i ukládat obrovské množství dat a to dává 
prostor k využití výpočetní techniky právě k analýze obrazů z MR. Analýzou a klasifikací 
sejmutých obrazů mozku jsme schopni rozlišit nejen velká strukturální porušení při úrazech či 
různých typech novotvarů, ale také nepatrné morfologické odchylky, které mohou souviset 
s různými neuropsychiatrickými poruchami, jako je Alzheimerovou choroba, schizofrenie 
apod. Právě z tohoto důvodu jsou snímky z magnetické rezonance důležité i pro nové metody 
v moderní psychiatrii, ve kterých je kladen velký důraz na statistickou analýzu a klasifikaci 
obrazů pomocí výpočetní techniky. Protože změny, které provázejí psychiatrické choroby, 
nebývají patrné na první pohled ani pro zkušeného lékaře s danou specializací, pracují tyto 
nové metody analýzy a klasifikace nad poměrně rozsáhlými soubory obrazů, tj. 
zobrazovaných subjektů. [11] 

 
 Analýza obrazu i strojové učení jsou velmi účinnými prostředky pro zpracování a 

vyhodnocování výstupních obrazů z magnetické rezonance. Vychází se ze získaných obrazů, 
které již prošly některou z registračních metod a jsou tedy slícovány a připraveny k analýze. 
Úkolem bude najít postup, jak z velkého množství dat odstranit redundantní a irelevantní 
složky, aby bylo množství dat, se kterými je nezbytně nutné pracovat, co nejmenší a zároveň 
je nutné zajistit, aby nedošlo k významné ztrátě užitečné informace. Navíc je snaha, aby čas, 
který budeme k výpočtům potřebovat, byl co nejkratší. Pomocí získaných obrazů, u kterých 
víme, zda patří subjektům ze skupiny zdravých nebo nemocných, tj. známe jejich správné 
zařazení do klasifikačních tříd, dokážeme trénovat některý z  algoritmů strojového učení a pak 
jej využít pro zatřízení obrazu neznámého subjektu do správné třídy. [6] 

 
V úvodu práce je popsána magnetická rezonance a získané medicínské obrazy 

s ohledem na možnost rozpoznání duševních poruch, zejména schizofrenie. V další části jsou 
podrobněji rozepsány kroky akvizice, redukce, která umožní z velkého množství získaných 
dat dále zpracovávat jen data s největší vypovídající hodnotou, klasifikace, kde je možno 
využít různé přístupy pro zatřízení neznámých obrazů do tříd, a validace navržených postupů, 
jejichž výsledná efektivita je prezentována ve formě sensitivity a specificity.  
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2. Magnetická rezonance 
 

MR je velmi moderní metoda umožňující přímým, nedestruktivním způsobem 
vyšetřovat transport hmoty v materiálech. Je známo, že počítačová tomografie využívá jako 
signál k přenosu informace mezi scénou a zobrazovacím systémem ionizující záření 
v rentgenové části elektromagnetického spektra [1]. Toto záření má na lidský organizmus 
prokazatelně špatný vliv. Naproti tomu zobrazovací systémy na principu magnetické 
rezonance využívají jako signál neionizující záření v radiofrekvenční části spektra. U tohoto 
záření není prokázáno, že by na organizmus mělo negativní vliv. 

 

 
 
Pro pochopení principu MR je důležité popsat alespoň částečně, na jakém principu 

funguje. Můžeme měřit 4 základní parametry: hustotu protonových jader (většinou molekul 
vody), relaxační časy T1 a T2 a průtok protonů.[2] Pokud se dostaneme až na atomovou 
úroveň, zjistíme, že každý jednotlivý atom (proton) má vnitřní moment hybnosti tzv. Spin. 
Protony mají stejně orientovaný spin a magnetický moment. Je ale dokázáno, že několik 
protonů dohromady má v normálním prostředí magnetický moment roven 0. [2] To je 
způsobeno tím, že směr magnetického momentu, může mít každý proton nakloněn libovolně a 
to se stejnou pravděpodobností. Výsledný magnetický moment se ale změní, umístíme-li 
atomová jádra do homogenního magnetického pole. Magnetické momenty se pak natočí do 
směru pole a výsledný moment už potom nemá nulovou hodnotu. Díky vlastní rotaci pak 
proton začne vykonávat precesní pohyb. Proton rotuje s konstantní úhlovou frekvencí, které 
se říká Larmorova frekvence. Tuto frekvenci lze využít k přechodu protonu na vyšší hladinu 
energie. K tomu stačí dodat kvantum energie ve formě elektromagnetického 
radiofrekvenčního impulzu (RF) o Larmorově frekvenci. Přechod na nižší energetickou 
hladinu je spojený s emisí kvanta. Ta může být spontánní nebo vynucená a to RF impulzem 
[1]. Tento impulz tedy sklopí vektor magnetizace a my můžeme měřit, dobu, po kterou se 
navrací zpět do původního stavu. 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 1: Magnetická rezonance 

Obrázek 2: Změna vektoru 
magnetizace po aplikaci 90

0
 

impulzu [1] 
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 Vložením vzorku do magnetického pole B0 jsme dosáhli toho, že výsledný magnetický 
moment M0 je orientován ve směru magnetického pole. Je tedy jasné, že v souřadnicové 
soustavě (x, y, z) by magnetický moment M0 = Mz, tedy magnetický moment ve směru os y a 
z by se rovnal 0. Aplikací RF signálu o Larmorově frekvenci lze vybudit protony na vyšší 
energetickou hladinu a sklopit tím výsledný vektor magnetizace tak, že Mz = 0. [2] 

Po ukončení tohoto pulzu se vektor magnetizace začne vracet do rovnovážné polohy. 
Matematicky lze návrat vyjádřit například tímto vztahem: 

 

     

 
� = 
�(1 − ���
��)  (1) 

 

Jak z obrázku vyplývá, relaxační čas T1 udává, za jaký čas dojde k obnovení velkosti M0 na 
63% původní velikosti. Obdobně je dán i relaxační čas T2. Ten udává, za jaký čas dojde 
k poklesu velikost Mxy na 37% maxima. 

 
�� = 
� ∙ ���
�� (2) 

 

 

Obrázek 4: Časový průběh magnetizace Mxy po aplikaci 90o RF impulzu a změna průběhu Mxy vlivem relaxace. T2* [1]
 

 

 

Obrázek 3: průběh návratu magnetizace Mz po aplikaci 90
0
 RF 

impulzu do termodynamické rovnováhy [1] 
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Současný vliv vnitřních a vnějších nehomogenit je hodnocen efektivní relaxační dobou T2*. 
Vztahy mezi relaxačními časy jsou: 

T2*<T2<T1 

V souvislosti s T1 se mluví o tzv. podélné relaxaci a v souvislosti s T2 se mluví o příčné 
relaxaci. Důležité je, že oba výše zmíněné procesy nastávají současně. Systém se vrací do 
termodynamické rovnováhy a současně se zcela vytrácí fázová koherence v rovině (x, y). 

 
 Pro jednotlivé orgány jsou časy T1 a T2 různé a toho se dá samozřejmě v lékařství 

využít. 
 

 Například u srdce je T1 = 0,75 ± 0,13 s a T2 = 47 ± 13 ms, 
 u jater je             T1 = 0,42 ± 0,09 s a T2 = 43 ± 14 ms. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Z obrázku 5 je patrné, že ať je získaný obraz váhovaný T1, T2 nebo PD je vždy potřeba 
vybrat určitou tomografickou rovinu. K tomu abychom ji vymezili, musíme 
ke stejnosměrnému magnetickému poli přičíst gradientní pole Gz s lineárně se měnící 
intenzitou (1÷ 10mT/m). [1] Tomu pak odpovídá i měnící se Larmorova frekvence ω0. Dá se 
tedy říci, že dochází k poziční závislosti Larmorovy frekvence ve směru osy z [1]. 
 

 ��(�) = � ∙ (�� + �� ∙ �) (3) 
 

Takže každá tomografická rovina (x, y) má svoji vlastní Larmorovu frekvenci. Pokud má pak 
RF impulz šířku frekvenčního pásma ∆ω, odpovídá tomu pouze určitá tloušťka tomografické 
vrstvy. [1] 

 ∆� = � ∙ �� ∙ ∆� (4) 
 

Aby nedocházelo k přeslechům, mezi jednotlivými nejbližšími skenovanými vrstvami, 
měl by být charakter spektra generovaného RF signálu pravoúhlý [1].  

Obrázek 5: Zobrazení stejné scény T1  - váhovaný obraz, T2  - váhovaný obraz a PD - váhovaný obraz [19] 
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3. Medicínské obrazy 
 

Obrazy využívané v medicíně se snaží odhalit fyzikální vlastnosti zobrazované tkáně a 
to například transmisivitu, emisivitu, odrazivost nebo vodivost i s jejich prostorovým 
rozložením v těle [19]. Zkoumáním těchto vlastností se můžeme o lidském těle dovědět 
užitečné informace. Změny těchto parametrů mohou být často způsobeny nemocí a my máme 
tedy jedinečnou možnost tyto nemoci odhalit díky zobrazovacím systémům, které mohou 
nedestruktivním způsobem získávat obrazy struktury těla. Zařízení, které k tomuto účelu 
používáme, využívají nějaké formy záření, které interaguje s tkáněmi v lidském těle, a na 
výstupu dostáváme data, ze kterých se dají rekonstruovat obrazy. Touto cestou získávání 
obrazu se užitečný signál zatíží celou řadou artefaktů, které ve výsledku stěžují proces 
registrace a následně i klasifikace obrazů. U MR se nejčastěji mluví o šumu, nelinearitě 
 přenosu obrazové funkce a voxelech, které jsou tvořeny více než jedním typem tkáně [9]. 

 
 

 
Šum v obraze je způsoben především elektromagnetickým šumem v lidském těle, 

který vzniká pohybem nabitých částic a také drobnými anomáliemi měřící techniky. [19] Data 
zašuměná takovýmto způsobem je nutné brát při klasifikaci tkání v úvahu. Nelinearita 
v přenosu obrazové funkce, označován také jako radiofrekvenční (RF) nehomogenita, patří do 
skupiny artefaktů spojených s gradientním polem [1]. Jedná se o plynulou změnu v 
intenzitách MR signálu přes celý obraz. Tento artefakt je zpravidla přisuzován nehomogenní 
RF excitaci, vířivým proudům, jenž vzniká vlivem rychlého přepínání gradientních polí, a 
anatomii lidského těla uvnitř i vně snímané oblasti [9]. PV artefakt neboli voxel, který je 
tvořen více, než jedním typem tkáně je způsoben tím, že vždy máme k dispozici jen konečně 
malé prostorové rozlišení a proto se vždy může stát, že se v jednom voxelu zobrazí dva nebo i 
více typů tkání. Tento artefakt můžeme do značné míry omezit tím, že zvolíme co nejtenčí 
snímací vrstvy. Parametry a způsob snímání obrazu by měl být součástí obrazu a mělo by být 
vždy zřejmé, kolika-pulzní sekvencí byl obraz sejmut, jaké jsou rozměry voxelu, jaké jsou 
rozměry obrazu, případně jestli je obraz váhován T1, T2, nebo PD. 

 
Data, která dostáváme, jsou výstupy z monocentrických, případně multicentrických 

studií. U monocentrické studie se dá předpokládat, že zkreslení, které by mohlo být 

Obrázek 6. PV artefakt [9] 
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způsobené přístrojem, bude až na drobné odchylky stále stejné. Proto pokud získáváme 
snímky jediného pacienta, je pravděpodobné, že transformace v obraze budou pouze rigidní 
(posuny a rotace). Tyto transformace budou způsobeny změnou polohy pacienta 
v jednotlivých měřeních. V takovýchto případech nám stačí pouze jednoduché typy 
transformací k tomu, aby byly obrazy dobře slícovány. Pokud v rámci monocentrické studie 
zkoumáme více pacientů (na jednom tomografu), přidává se navíc variabilita způsobená 
anatomickou odlišností pacientů. V případech, kdy je potřeba pro statistickou analýzu či 
klasifikaci sesbírat velký soubor obrazů, který není možno z kapacitních důvodů zajistit 
v jediném zařízení či centru, objevují se ze strany klinických psychiatrů požadavky na 
možnost registrace a vyhodnocování dat z multicentrických studií. [11] Tato data mohou být 
postižena mnohem složitějšími deformacemi, které do měření vedle interindividuální 
anatomické variability vnese i variabilita přístrojů, na kterých se snímky pořizují. [11] 
V takovýchto případech zvažujeme zvolit primární přístroj, který se v rámci studie vezme 
jako referenční a naměřit na něm fantom, jehož obraz pak považujeme za referenční. Stejný 
fantom se pak změří i na ostatních přístrojích a porovnáním s referenčním fantomem získáme 
vektorové pole, které bude charakteristické pro každý přístroj. Toto vektorové pole se potom 
dá použít na každý snímek z daného přístroje a ve výsledku dostaneme obrazy, které budou 
zbaveny deformací, které do měření vnesl přístroj. Vše je však závislé na sestavení kvalitního 
fantomu, který postihne veškerá zkreslení. [11]   

4. Schizofrenie 
 

Schizofrenie, je podle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 označena kódem F20. 
[21] Tato závažná duševní choroba se projevuje zejména změnou myšlenkových pochodů a 
vnímání reality. Dochází také k poruchám emočních reakcí. Mezi příznaky můžeme zařadit 
především úzkost, bludy a halucinace. Není tedy pravda, že se dá schizofrenie definovat jako 
takzvané rozdvojení osobnosti. Nejedná se ani o demenci, jelikož nedochází ani k úbytku 
nervových buněk. Příznaky se dělí do dvou kategorií (pozitivní a negativní). Pozitivní jsou ty, 
které pacient získá navíc, oproti normálnímu vnímaní zdravého člověka (například 
halucinace). Negativní jsou ty, které pacientovi některé vlastnosti odebírají (například 
chorobná mlčenlivost). [16] Schizofrenici velice často ztrácí společenskou jistotu a jejich 
emoce bývají silně neadekvátní. Část takto nemocných lidí má také sklony k sebevraždě. 
Z medicínského hlediska je velice důležité odhalit začátek choroby a to bývá nejčastěji mezi 
16. a 25. rokem života. V tomto věku se obvykle projeví první příznaky schizofrenie. [11] Od 
dělení pacientů s touto nemocí do skupin se v poslední době upouští, protože je zde velká 
variabilita příznaků tohoto onemocnění a jednotliví pacienti často spadají do více kategorií. 
Ze statistického hlediska je v populaci kolem 0,5-1% nemocných a k nemoci dochází stejně 
často u mužů, jako u žen. Tato nemoc je také z části dědičná, a mezi další rizikové faktory 
patří psycho-sociální vlivy prostředí. Riziko se zvyšuje při podvýživě matky při těhotenství, 
při nízké porodní hmotnosti, nebo pokud dojde k porodním komplikacím. [16]  
  
 K léčbě schizofrenie se využívá antipsychotik, zejména protože pozitivně ovlivňují 
myšlenkové pochody a zbavují nemocné halucinací. Navíc tlumí depresivní nálady i poruchy 
motoriky. Samozřejmostí je i psychologická pomoc pacientovi, jejíž součástí je naučit 
pacienta zvládat své stavy tak, aby byl odolnější ke stresu a úzkosti. [16] Protože zatím není 
jasné, jak moc může výsledný obraz ovlivnit dlouhodobé užívání antipsychotik, je nejlepší ke 
studiím používat pacienty po první epizodě nemoci a pokud možno pacienty bez zkušeností 
s antipsychotiky. Tím je možné zabránit případným nepřesnostem a zkreslením ve výsledcích  
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 Příčiny schizofrenie nejsou dosud přesně známy. Často se najde vysoká hladina 
dopaminu v mozku, na vině mohou být některé viry, stres nebo špatná rodinná komunikace. 
Vždy se musí spojit určitá dispozice se spouštěčem. Právě proto, že příčiny nejsou ještě zcela 
známy, dochází k rozpoznání schizofrenie až v pozdějších stádiích. Proto je nyní snaha o 
získání diagnostické metody, která nemoc rozpozná již v raném stádiu. Jelikož je naděje, že u 
schizofrenie dochází ke změnám morfologie v několika kortikálních i subkortikálních 
oblastech, mohla být řešením magnetická rezonance a obrazy na ni pořízené. Zatím je ovšem 
značnou nevýhodou, že u jednotlivých pacientů dochází v jejich obrazové dokumentaci 
k velkému přesahu mezi zdravými a nemocnými v charakteru i lokalizaci změn. [11]  
 

5. Registrace obrazů 
 

Je jisté, že medicínské obrazy jsou v současné době velmi často využívány pro 
diagnostiku onemocnění i pro zjišťování úspěšnosti chirurgických nebo radioterapeutických 
procedur. K těmto účelům je ale ve velkém množství případů zapotřebí více než jeden 
sejmutý obraz. Obecně se porovnávají snímky před zákrokem a po něm, nebo se porovnávají 
snímky zdravého člověka (případně skupiny zdravých lidí) se snímkem pacienta. V těchto 
případech je ale nutné brát na vědomí, že jednotlivé snímky mohou být nějakým způsobem 
zkresleny a to například jinou polohou pacienta, nebo drobnými odchylkami měřících 
přístrojů a jejich součástek. Proto se před dalším zpracováním obrazu musíme věnovat 
registraci (slícování) obrazu. Metody registrace můžeme rozdělit na vnější (extrinsic) a vnitřní 
(intrinsic). [13] 

5.1. Vnější metody registrace 
 

Jedná se o metody, kdy je poblíž pacienta umístěn rám, případně značky (markers). 
Tyto objekty jsou navrženy tak, aby byly dobře viditelné a lehce zjistitelné ve všech 
používaných zobrazovacích modalitách. Registrace těmito způsoby je obecně snadná a proto 
je obvykle možné ji zautomatizovat. Tato metoda se ale v dnešní době příliš nepoužívá. Její 
hlavní nevýhoda je právě očekávání značek. Tyto značky musí být většinou (pro větší 
přesnost) zavedeny invazivně do pacienta. Neinvazivní rámy mohou být také použity, ale 
obecně pak vykazují menší přesnost registrace. Nicméně používání invazivních metod jen pro 
účely registrace je ve většině případů neopodstatněné. Nevýhodou metody je také její využití 
jen na afinní transformace, z čehož vyplývá, že odhalí pouze posunutí, rotace, globální změnu 
měřítka a zkosení [13].        

 

5.2. Vnitřní metody registrace 
 

V tomto případě se metody zakládají na již získaných obrazech, a nikterak do fáze 
akvizice obrazů nezasahují. Registrace může být založena na sadě identifikovaných 
hraničních bodů (landmarks), případně na členitosti povrchu objektu nebo struktury 
(segmentation based), či přímo na hodnotách obrazu v jednotlivých voxelech (voxel based) 
[13]. 
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5.2.1. Metoda hraničních bodů 
 

 Význačné prvky obrazů, podle kterých se dají navzájem registrovat, mohou být 
anatomické (obvykle identifikovaný interaktivně uživatelem), či geometrické, například 
zakřivení, rohy, atd. (obecně lokalizované automaticky). Technicky bychom o této metodě 
mohli mluvit jako o podskupině segmentačních metod. Segmentační metody jsou ale 
navrženy na složitější struktury – vyšších řádů (křivky, povrchy, objemy). Metoda hraničních 
bodů tedy může být použita všestranněji pro každý obraz bez ohledu na to, co obraz 
konkrétně představuje. Používá se především na rigidní a afinní transformace. Použití této 
metody pro komplexnější transformace je možné jen v případě, že je v obraze detekován 
dostatek hraničních bodů. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je výběr hraničních prvků, které 
vybírá uživatel. Tyto body pak od sebe mohou být příliš vzdáleny, nebo mohou být nevhodně 
identifikovány jako hraniční [13]. Po identifikaci hraničních bodů je nutné stanovit, které 
body mezi sebou korespondují, a následně se počítá transformace, jejímž výsledkem je 
mapování všech bodů obrazu podle referenčních hraničních bodů.  
 

5.2.2. Segmentační metody 
 

Tato metoda bývá využívána nejčastěji spolu s rigidními transformacemi. Vybírá z 
obou obrazů anatomicky stejné struktury a využívá je jako vstup pro zarovnávací proceduru, 
nebo může být použita také jako deformační, ve které jsou extrahované struktury (obvykle 
orgány) z jednoho obrazu elasticky deformované tak, aby lícovaly s korespondujícími objekty 
v referenčním obrazu. Rigidní segmentační metoda je jednou z nejpopulárnějších klinicky 
používaných metod. Její výhoda je především nízká výpočetní náročnost a relativně snadná 
optimalizace vzhledem k nízkému počtu parametrů prováděné transforomace [13]. Mezi její 
hlavní nevýhody patří její závislost na přesnosti kroku segmentace a přesto, že teoreticky je 
možné segmentační metody použít na jakýkoliv typ obrazu, jsou prakticky využívány pouze 
v neurozobrazování a ortopedii. Z důvodu manuální segmentace se tyto metody řadí mezi 
polo-automatické. [13] 

Deformační segmentační metoda je založena na tom, že optimalizační kritérium je 
vypočítáno odděleně pro jednotlivé lokality. Deformační křivky jsou pak nazývány jako hadi 
(snakes) nebo aktivní obrysy (active contours). Pokud jde o 3-D deformační modely, tak ty 
jsou popisovány jako sítě (nets) [13]. Pro usnadnění modelování se deformační modely 
obvykle nepočítají bodově, ale namísto toho se reprezentují lokálními funkcemi. Deformační 
proces pak bývá realizován iterativně po malých deformacích. Deformační modely se pak 
hodí ke tvorbě atlasů (průměrovaných obrazů sejmutých od více subjektů) čehož se ve velké 
míře využívá v automatických morfometrických technikách. Stinná stránka této metody je, že 
potřebuje dobré počáteční podmínky k tomu, aby konvergovala. To bývá obvykle zařízeno 
před-registrací obrazů, které budou do registrace zapojeny. Registrace s deformačním 
modelem mohou být použity na odstranění široké škály geometrických zkreslení. 
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5.2.3. Metody založené na vlastnostech voxelů 
 

Tento typ metod je odlišný od ostatních, protože pracuje přímo s hodnotami voxelů 
bez předchozí redukce na význačné body nebo segmentací objektů. Můžeme zde rozlišit dva 
typy přístupů. První přístup využívá okamžitou redukci hodnot voxelů na reprezentaci 
skalárů, druhý využívá celého obrazového obsahu. V prvním případě se jedná o metodu 
založenou na hlavních osách. Je to jedna z primárních redukčních registračních metod. 
Registrace zde spočívá v zarovnávání těžiště a orientaci os. I zde je ale v mnoha případech 
vyžadovaná před- registrace. Druhá metoda tedy využívá plné obrazové informace. Jde o 
nejvíce zkoumanou metodu současnosti, která je populární zejména pro její všestranné 
využití. Tyto metody nezačínají redukcí obrazu a pracují se všemi informacemi, které jim 
získaný obraz poskytne. Znamená to, že v průběhu registrace nejsou žádná důležitá data 
ztracena tím, že by byla považována za bezvýznamná. To sebou samozřejmě nese i vyšší 
výpočetní náročnost obzvláště u 3-D obrazů. Zvyšování výkonů moderních počítačů a 
obzvláště rozšiřování operační paměti tyto výpočty už v dnešní době umožňuje, a to i v plném 
obrazovém rozlišení. Z toho pak vyplývá, že tyto metody registrace využívající plné obrazové 
informace lze použít s libovolným typem transformace včetně nelineárních, které bývají 
označovány jako deformace. Je možné využít i možnosti sejmutí obrazu pacienta ve větším 
časovém rozmezí, případně před podáním léku a po něm s tím, že voxely, ve kterých došlo ke 
změně, zvýrazníme, případně podbarvíme. Takovýmto způsobem je možné odhalit i změny, 
které by v tak brzké fázi ještě pouhým okem nebylo možné rozpoznat. Toho je možné 
dosáhnout právě porovnáváním obrazů voxel po voxelu. [13] 

 

6. Strojové učení, klasifikace 
 

Strojové učení je v podstatě kombinace metod analýzy a klasifikace signálů. Vybrané 
metody pro jednotlivé kroky mohou být odlišné, ale v principu se jedná tyto základní etapy: 

 
a) akvizice, předzpracování; 
b) redukce dat, analýza; 
c) klasifikace; 
d) validace, hodnocení klasifikátorů 
 

Každý z těchto kroků může být proveden mnoha způsoby a samotná povaha 
jednotlivých etap je závislá na druhu signálu a také samozřejmě na účelu zadané úlohy [6]. 
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Obrázek 7: Obecné blokové schéma zpracování signálů [6] 

 
 

6.1. Akvizice dat, předzpracování 

 

Akvizice obrazových dat předchází všechny kroky v postupech strojového učení. 
Získávání obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu může probíhat 
v monocentrických, případně multicentických studiích. [11] U duševních chorob jako je 
schizofrenie, kde hodnotíme pacienty na základě morfologických změn v mozku, případně 
pro zhodnocení účinnosti terapie je zapotřebí studovat velké skupiny pacientů a to nám 
monocentrické studie obvykle nejsou schopny zajistit. Proto je trend současné doby využívání 
multicentrických studií, díky kterým je možné získat větší statistickou sílu. [11] Hlavní 
význam muliticentrických studií spočívá ve vytvoření populační normy, pomocí které je 
možné kvantitativní hodnocení získaných obrazů mozku a porovnávání jednotlivců 
s normativní databází. Problémem v těchto studiích je, že psychické poruchy způsobují velmi 
subtilní morfologické změny, pro jejichž detekci je tedy nutné do studie zahrnout velké 
množství subjektů ve sledované i v kontrolní skupině. Pak je ale nezbytné se ve fázi 
předzpracování vyrovnat s velkou variabilitou dat, která je dána jak fyziologickými 
parametry, pozicí ve skeneru, nelinearitou gradientu nebo i parametry snímání jako je pulzní 
sekvence či velikost magnetického pole a další. [1] 

 
Cílem bloku předzpracování bývá A/Č převod, filtrace parazitních rušivých složek, 

zvýraznění užitečných složek signálu, rekonstrukce a doplnění chybějících údajů, konverze 
typu dat a redukce dat. [6] Soubor všech těchto úkolů lze nazvat předzpracování signálu, a 
pokud máme obraz, který je potřeba analyzovat a klasifikovat, tak předpokládáme, že 
nějakým způsobem prošel fází předzpracování. Do této části můžeme zařadit i registraci 
obrazu, která je popsaná v kapitole 5 a také odstraňování INU artefaktu (intensity 
neuniformity artifact), které je při analýzách obrazů mozku z MR nezbytné.  

 

6.2. Redukce dat, analýza 

 

Blok analýzy a redukce dat pro nás bude znamenat vytvoření formálního popisu 
zpracovávaného signálu. V tomto bloku už si můžeme dovolit vybírat jen informace, které 
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jsou pro nás podstatné z hlediska kvality rozhodování, které bude následovat v bloku 
klasifikace. V obraze je v tomto kroku vybrána určitá množina vlastností, případně některé 
jeho elementární části a vazby. Z těchto popisů se vhodným uspořádáním vytvoří obraz 
daného signálu. V případě, že vybíráme množinu vlastností, tak se jedná o n-rozměrný vektor, 
jehož složky tvoří hodnoty elementárních vlastností popisujících analyzovaný signál 
(příznaky). V případně, kdy se zajímáme o elementární části a jejich vazby, získáme tvar 
relační struktury [6]. Redukce dat, ke které v tomto bloku také dochází, už nevychází 
z nadbytečnosti dat (redundantní data) ale z důležitosti (relevance) dat. Obnovit pak obraz 
beze ztráty již nelze. Tento blok mohou reprezentovat například metody PCA, ICA nebo 
LDA. 

6.2.1. PCA, ICA, LDA 

 

Analýza hlavních komponent (PCA-Principal Component Analysis), analýza 
nezávislých komponent (ICA- Independent component analysis) a lineární diskriminační 
analýza (LDA- Linear discriminant analysis), jsou metody, které je možné v rámci schématu 
na obr. 7 zařadit do etapy analýzy. Jsou to moderní přístupy pro vytvoření formálního popisu 
zpracovávaného signálu. Zároveň někdy slouží k redukci méně podstatných dat, které pouze 
nadměrně zvyšují výpočetní náročnost, ale nemají velkou vypovídající hodnotu. Toho 
využíváme, především pokud zpracováváme data, která jsou tak rozsáhlá, že není možné je 
zpracovávat, ani  nejmodernější výpočetní technikou. Jedná se také o 3-D obrazová data 
získaná na magnetické rezonanci, kterým se věnuje předložená práce. Ať už se jedná o 
funkční, nebo anatomickou MRI, obdržíme data, která je nutné zredukovat. Ve funkční MRI, 
která zkoumá vývoj scény v čase, získáme mnoho 3-D obrazů, z jediného subjektu. Tyto 
zaznamenané obrazy jsou v nižším rozlišení, protože je zaznamenáváme v průběhu měření, 
které trvá několik sekund [5]. Z jednoho vyšetření tak získáme desítky až stovky obrazů. U 
anatomického MRI zobrazování je podstata odlišná, ale i přesto obdržíme velké množství dat. 
Máme také mnoho 3-D obrazů, ale tentokrát nám záleží na jejich vysokém rozlišení. Tyto 
obrazy jsou získány z různých subjektů v průběhu celého experimentu, u kterého nám 
nezáleží na čase, ale spíše na počtu pacientů. Z toho vyplývá, že i zde máme desítky až stovky 
obrazů v závislosti na rozsahu studie a na počtu zapojených pracovišť.   
 
 U LDA – lineární diskriminační analýzy jde o hledání vektorů v podprostoru, které 
nejlépe rozliší mezi třídami. Tato metoda pro všechny subjekty ze všech tříd zjišťuje matici 
rozptylu mezi třídami SB a matici rozptylů uvnitř jednotlivých tříd SW [15].  
 

  ! = ∑ 
#($# − %) ∙ ($# − %)&'#()  (5) 
 
 

  * = ∑ ∑ ($# − %) ∙ ($# − %)&�+∈�#'#()   (6)  
 

 Kde Mi je počet trénovacích subjektů ve třídě i a c je počet tříd. µ je vektor 
průměrných subjektů patřících do třídy i a Xi reprezentuje sadu subjektů patřících do třídy i 
s xk, což je k-tý obraz této třídy.  
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 ICA – analýza nezávislých komponent umožňuje určit koeficienty aij za předpokladu, 
že známé signály nebo obrazy jsou dány lineárních kombinací zdrojových signálů nebo 
obrazů a za předpokladu statistické nezávislosti těchto zdrojů v každém čase t. V literatuře se 
vyskytují dva základní druhy ICA analýzy [15].  
 

a) Statisticky nezávislé obrazy ICA1 
b) Kódová reprezentace faktoriálu  ICA2 

 
 
PCA – analýza hlavních komponent je navržená k tomu, aby hledala znaky v datech 

vysoké dimenze, kde není možné využít grafického zobrazení. Její velkou výhodou je, že 
pokud najdeme tyto znaky a zkomprimujeme počet dimenzí, neztratíme příliš velké množství 
informace. PCA se proto často využívá pro kompresi obrazů [15]. Ve funkční MRI je tato 
metoda nazvána jako časová PCA. Při aplikaci na anatomické obrazy z MRI nejde o průběh 
v čase, ale místo časové dimenze lze použít dimenzi přes jednotlivé subjekty, takže se bude 
jednat o subjektovou PCA.  V klasické PCA se postupuje tak, že se vypočítá průměrná 
hodnota dat v každé z dimenzí a touto průměrnou hodnotou se data v dimenzi podělí. [12] 

 
 

 -. = ∑ �/0/1�
2   (7) 

 
 
 Získáme tak sadu dat, které mají střední hodnotu v nule. V dalším kroku vypočítáme 

kovarianční matici. Tato matice bude takového řádu, jako je počet dimenzí. (Pokud budeme 
mít na vstupu dvojdimenzionální data, dostaneme matici 2x2.) [12] 

 

 345(�,�) = ∑ (�/78.)∙(�/79.)0/1�
27)   (8) 

 
 

 : = ;:<=($, $) :<=($, >)
cov(>, $) :<=(>, >)B  (9) 

 
 
Z hodnot v kovarianční matici můžeme určit, zda jsou proměnné přímo nebo nepřímo 

úměrné. Z této matice můžeme také sestavit matici vlastních vektorů a vlastních čísel. 
V tomto kroku je důležité si uvědomit, že vlastní vektory jsou jednotkové, což znamená, že 
mají v absolutní hodnotě velikost 1. Zajímá nás totiž především směr, takže konstanta, kterou 
by byl vektor násobený, na směru nic nezmění. Další důležitou vlastností vlastních vektorů je, 
že jsou na sebe kolmé nezávisle na počtu dimenzí. Této vlastnosti vlastních vektorů se 
využívá, protože nám jejich ortogonalita umožňuje vyjádřit data pomocí souřadnic, které tvoří 
právě vlastní vektory namísto vyjadřování dat v osách x a y. Na získání vlastních čísel a 
vlastních vektorů existuje v lineární algebře celá řada algoritmů. Využívá se například 
Jacobiho metody (klasické, cyklické nebo prahové), nebo jiných metod. [12] Získaný vlastní 
vektor s největší vlastní hodnotou prochází středem hodnot a říká nám, jak jsou tyto sady dat 
rozmístěny podél této linie. Další vlastní vektory, s nižšími vlastními čísly nám odhalují další, 
méně důležité znaky v sadách dat.  
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Obrázek 8: Hlavní vlastní vektor a vlastní vektor s nižším vlastním číslem [12] 

 
Redukce dat prostřednictvím PCA spočívá v seřazení vlastních vektorů sestupně podle 

velikosti vlastních čísel. [12] Ten vlastní vektor, se kterým souvisí nejvyšší vlastní číslo, se 
nazývá hlavní komponenta (principal component). Tento vlastní vektor obsahuje 
nejdůležitější informaci o vztazích mezi jednotlivými dimenzemi dat. Pokud máme tyto 
vlastní vektory seřazeny od nejvyššího vlastního čísla po nejnižší, můžeme se rozhodnout, do 
jaké míry chceme informaci o datech zachovat a které informace už jsme ochotni ztratit, 
přičemž výstupní data budou vykazovat nižší dimenzionalitu. [12] Pokud budeme mít n 
dimenzionální vstupní data, získáme n vlastních vektorů a vlastních hodnot. Z těchto vlastních 
vektorů zachováme pouze prvních p. Z toho vyplývá, že ve výsledku budou mít data pouze p 
dimenzí. Data sice již nebude možno obnovit v původní kvalitě, ale při ztrátě minimálního 
počtu relevantních dat se nám povede významně redukovat celkový objem dat, který se bude 
zpracovávat. [23] Pro obnovu dat, která budou redukována podle počtu vlastních vektorů, 
které se rozhodneme ponechat, nám postačí vynásobit matici vlastních vektorů s maticí 
originálních dat. Kde matice vlastních vektorů je transponována, takže vlastní vektory budou 
v řadách podle jejich priority. Matice originálních hodnot bude také transponovaná. 
Dostaneme tedy originální data, omezena podle počtu vektorů, který jsme vybrali. Víme, že 
naše originální data byla například v osách x a y (pokud se jednalo o dvojdimenzionální data). 
Po PCA ale budou data v osách, které jsou určeny vlastními vektory. Z toho vyplývá, že 
pokud jsme se rozhodli omezit počet vlastních vektorů, redukovali jsme zároveň i počet 
dimenzí dat. Získali jsme data, která jsou vyjádřená vztahy mezi nimi, kde vztahy jsou linie, 
které nejblíže popisují vztahy mezi daty. Na začátku jsme měli data v osách x a y, ale hodnoty 
jednotlivých bodů na osách nám nic neříkali o vztahu ke zbytku dat. Nyní ale máme hodnoty, 
které nám řeknou, v jakém vztahu jsou k trendu ostatních dat (nad nebo pod). V případě, že 
využijeme všech vlastních vektorů, získáme neredukovaný datový soubor, které jsme měli na 
vstupu, ale vyjádřený v jiných osách. [12] 
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6.2.2. CRLS – PCA 

 

Problém PCA u rozměrných obrazových dat je hned v jednom z prvních kroků, kde se 
sestavuje kovariančí matice. Ta má rozměr daný počtem parametrů – v našem případě počtem 
voxelů. Jelikož obrazy mozku, které chceme vyhodnocovat, jsou velice rozsáhlé (7 miliónů 
voxelů) je prakticky nemožné kovarianční matici (7.106 x 7.106) sestavit a to ani 
s nejmodernější výpočetní technikou. V neurozobrazovací komunitě se úspěšně ujal 
algoritmus CRLS (cascade recursive least squared), který hlavní komponenty vypočítá 
pomocí kaskádové učící se sítě bez nutnosti výpočtu kovarianční matice. Touto metodou 
dokážeme získat hlavní komponenty (PCs) přímo z řádků dat a navíc dokáže ušetřit výpočetní 
čas tím, že data načítá jen jednou, zatímco klasická PCA musí načítat data vícekrát [3]. Stejně 
jako klasická PCA je tato metoda založena na dekorelaci a redukci dat, ale navíc se snaží 
omezit výpočetní náročnost tak, aby byla zvládnutelná. 

    

 

Obrázek 9: architektura CRLS- PCA [20] 

 Tento algoritmus funguje podle schématu znázorněného na obrázku 9. Vužívá 
kaskádní zpětnovazební učící se síť, která sekvenčně extrahuje hlavní komponenty stále 
stejnou opakující se procedurou. Tato metoda je založena na kombinaci výhod algoritmů 
SAMHL- successive application of the modified Hebbian learning a RLS- recursive least 
squares, ze kterých vychází [3].  
 
 Vlastní vektory jsou zde počítány jako řada vah qj (j = 1…. k) a vlastní čísla jsou 
úrovně extrahovaných hlavních komponent dj=yj  První hodnota hlavní komponenty je 
získána z originálních dat, zatímco další hodnoty jsou odhadnuty ze zbytkových chyb, které 
jsou obnovovány odečítáním rekonstruovaných dat získaných pouze nově odhadnutým 
vlastním vektorem po každé extrakci hlavní komponenty. Procedura učení j-tého vlastního 
vektoru qj (t)(t=1….n): [20] 
 

 CD(E) = CD(E − 1) + �F(G)
H(G) (�D7)(E) − CD(E − 1)>D(E))  (10) 

 
 
Kde:  yj(t) = qj

T (t-1) ej-1(t) je předchozí výstup j-tého neuronu před úpravou.  
 ej-1(t) = [ej-1,1(t),…., ej-1,k(t)]

T je rekonstruovaná chyba (pro první neuron e0=X. 
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 Rychlost učení Ij, je přizpůsobena aktuální energii signálu, na kterou se RLS musí 

adaptovat. Tato hodnota je určena na začátku a vyvíjí se v čase  [20]:  
 

 ID(0) = ∑ ∑ KF(/L)�0L1�M/1�
2 , ID(E) = ID(E − 1) + >DN(E)  (11) 

 
 
 Vstupní sekvence pro další neuron a tím pádem i chyba rekonstrukce aktuálního 
neuronu je [20]: 
 

 �D(E) = �D7)(E) − >D(E)CD(E)  (12) 
 
 S upraveným výstupem: 
 

 >D(E) = CD&(E)�D(E)  (13) 

 
 Takovýmto způsobem může být zjištěn libovolný počet vlastních vektorů. A je na nás 
abychom zvolili, kolik vlastních vektorů si přejeme vypočítat. Podle toho pak bude snížen 
počet dimenzí, ve kterých se parametry pohybují, a dojde ke kompresi dat. Velké množství 
výpočetního času se může ušetřit, i když budeme požadovat zachování 90 procent z 
variability obsažené v původním neredukovaném souboru dat. Při porovnání hlavních 
komponent, které jsou zjištěny metodou CRLS-PCA a metodou EVD (eigenvector 
decomposition - rozklad vlastních vektorů), která je používána, jako referenční, bylo zjištěno, 
že mezi těmito hlavními komponentami získanými různými metodami není rozdíl [20], a to 
při výhodných, nižších požadavcích CRLS-PCA na paměť a výpočetní výkon. Pokud máme 
matici k x k, bude EVD metoda potřebovat k3 kroků k dosažení výsledků, zatímco CRLS-
PCA bude potřebovat maximálně mk kroků. Kde m je počet vlastních vektorů, které si 
přejeme zjistit. Navíc u EVD bude potřeba načíst všechny data do paměti, zatímco CRLS-
PCA bude potřebovat pouze alokovat paměť parametry jednoho neuronu, z čehož vyplývá, že 
tento způsob bude možné provozovat i na běžných stolních počítačích, pro které by bylo 
nemožné načíst všechny data [20]. Hlavní nevýhodou metody je, že když dopředu neznám 
hodnotu vlastních čísel, nejsem schopen dobře odhadnout, kolik vlastních vektorů je třeba 
extrahovat. 
 

6.2.3. Subjektová PCA  

 

Klasická PCA metoda u neurozobrazování naráží, jak již bylo řečeno, na problém 
nesymetrického rozměru matice dat X. Tento rozměr je dán počtem subjektů N a počtem 
voxelů m, kterými je každý subjekt definován. V případě neurozobrazování platí, že N je 
mnohem nižší než m, což bývá v literatuře označováno jako „small sample size problem“ [4]. 
Subjektová PCA (sPCA) tento problém řeší na základě úvahy, že počet voxelů, kterými je 
subjekt definován značně převyšuje počet subjektů (m>>N). Ze vstupní matice X, kde každý 
sloupec odpovídá jednomu subjektu lze vypočítat jak klasickou kovarianční matici (14), tak i 
druhý typ kovarianční matice (15) [4]:  
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 388 = O1 − (P − 1)Q- ∙ -&   (14) 
 3R88 = O1 − (P − 1)Q-& ∙ -   (15) 
  

Obě tyto matice obsahují ty samé nenulové vlastní čísla (je jich celkem N), s tím 
rozdílem, že druhá kovarianční matice je mnohem menšího rozměru (N x N). Lze tedy 
vycházet z rovnosti [4] 
 

 3) = --& = ST�2Λ)2�2S2�T&   (16) 
 

 3N = -&- = V2�2ΛN2�2V2�2&   (17) 
 
 A dále rozepsáním vztahu (17) a rozšířením zepředu o X a zezadu o XT dostaneme 
 

 -3N-& = --&  --&.  (18) 
 
 Po dalších úpravách dojdeme k:  

 SΛN
�
� = -V  (19) 

 
 Pro zjištění vztahu mezi P a Q, můžeme opět vycházet z (17), kde po několika 
úpravách získáme 
 

 W|-V|W = ΛN
�
�   (20) 

 
 Pokud vyjdeme ze vztahu (20) a (19), můžeme odvodit, že 
 
 

 S = YZ
W|8[|W ,  (21) 

 
 což je možné aplikovat na každý sloupec odděleně, a můžeme si tedy dovolit napsat, 
že vlastní vektory \̂, získané z kovarianční matice  3R88 lze přepočítat na vlastní vektory q, 
které bychom získali z matice 388 za pomocí vztahu (22) [4].  
 

 C# = 8_à
W|8_à |W  (22) 

 
  
 Tento vztah tedy představuje přepočet vlastních vektorů z prostorové PCA na časovou 
PCA. V MRI (subjektová PCA) ale nemáme vývoj pacienta v čase, čili mnoho obrazů 
stejného subjektu v časovém sledu, jak by tomu bylo u fMRI (časová PCA), ale máme mnoho 
obrazů z různých subjektů (zdravých dobrovolníků i pacientů) nezávisle na čase. Proto zde 
nemůžeme mluvit o časové PCA, ale zavádíme pojem subjektová PCA. Velkou výhodou 
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takovéhoto postupu je rozměr kovarianční matice. Pokud budeme provádět analýzu, do které 
zařadíme 100 obrazů (subjektů) a každý obraz bude o rozměrech 180 x 200 pixelů, tak u 
klasické metody výpočtu kovarianční matice (14) dostaneme rozměr 36000 x 36000. Navíc je 
zřejmé, že u obrazů získaných z magnetické rezonance musíme počítat ještě s mnohem větším 
rozlišením. Při použití druhého typu kovarianční matice se bude jednat pouze o rozměr 100 x 
100. Po přepočtení získaných vlastních vektorů podle vztahu (22) zjistíme, že dostaneme 
vlastní vektory o stejné vypovídající hodnotě, jako kdybychom počítali přes klasickou 
kovarianční matici.   
 

6.3. Klasifikace 

 

Blokem klasifikace se rozumí rozdělení (konkrétní či teoretické) dané skupiny 
subjektů na konečný počet dílčích skupin (podmnožin nebo tříd), v nichž všechny předměty či 
jevy mají dostatečně podobné společné vlastnosti. Vlastnosti, podle nichž lze klasifikaci zadat 
či provádět, určují klasifikační kritéria [6]. Předměty, které mají podobnou uvažovanou 
vlastnost, tvoří třídu. Od klasifikace se většinou požaduje, aby byla úplná, to znamená, že 
každý předmět musí patřit do nějaké třídy a nemůže být současně ve dvou či více třídách.  

Klasifikace dat bývá často doprovázena tzv. etapou učení. Toto trénování můžeme 
chápat buď jako návrh algoritmu ve fázi analýzy, který provádí člověk, nebo je možné učení 
chápat taky jako interaktivní automatizované průběžné optimalizování činnosti klasifikátoru. 
Pokud uvažujeme druhý způsob, ve kterém klasifikátor po fázi učení rozhoduje o zařazení 
prvků, je nutné se pozastavit nad určením parametrů rozhodovacího pravidla. Toto nastavení 
se nazývá učení klasifikátoru a vychází ze znalosti zvolených elementů, formálního popisu 
signálu a z informace o požadovaném zatřídění. Rozhodovací pravidlo by mělo jednoznačně 
určit činnost klasifikátoru. Učení se dá obecně rozdělit do tří kategorií [6]: 

 
a) učení s dokonalým učitelem; 
b) učení s nedokonalým učitelem; 
c) učení bez učitele; 
 

Kde za učitele můžeme považovat buď člověka, nebo i stroj, který nám také může 
poskytnout informaci o požadované klasifikaci. Jak už z názvu vyplývá, při učení 
s dokonalým učitelem předpokládáme, že všechny informace o zatřídění jsou správné. Při 
učení s nedokonalým učitelem připouštíme, že se v průběhu učení můžeme dopustit chyby. Za 
metodu bez učitele považujeme takovou metodu, která nedostává informaci o požadované 
klasifikaci z vnějšího prostředí, ale vytváří si tuto informaci sama ze svého výstupu a 
z předpokládaných vlastností klasifikačních tříd. [6]  

 
Příznakové metody klasifikace 

Příznakový obraz zpracovávaného signálu je vyjádřen n-rozměrným sloupcovým 
vektorem hodnot. Tyto hodnoty se nazývají příznakové proměnné. A charakterizují průběh 
tohoto signálu. Při vhodném výběru příznakových veličin (které popisují daný signál nebo 
obraz), je podobnost signálů jedné klasifikační třídy vyjádřena blízkostí jejich obrazů 
v obrazovém prostoru. Výběrem těchto příznaků se věnujeme ve fázi analýzy. Klasifikační 
třídy je ale potřeba jednoznačně oddělit. To je možné dvěma základními způsoby [6]: 
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a) hranice 
b) etalony (charakteristické reprezentativní obrazy) 

 
 

 

Obrázek 9: klasifikační třídy určené a)etalony b) hranicím klasifikačních tříd [6] 

 

Klasifikace podle diskriminačních funkcí  
 
Hranice klasifikačních tříd jsou linie, které v ideálním případě dokonale oddělují 

obrazy jedné třídy od všech ostatních zbývajících tříd. Hranice klasifikačních tříd definujeme 
pomocí R skalárních funkcí g1(x), g2(x),…..,gR(x) takových, že pro obraz x z podmnožiny Rr 
pro všechna r platí [6]: 

 gr(x)  >  gs(x), pro s = 1,2,….,R a r≠s    (23) 
 
Funkce gr (x) mohou vyjadřovat například míru výskytu „subjektů“ x patřících do 

klasifikační skupiny „nemocných“ nazýváme ji diskriminační funkce a jedná se o nad-plochu 
nad obrazovým prostorem. Hranice mezi podmnožinami je určena průmětem průsečíku 
funkcí.  

 

 
Obrázek 10: Princip metody diskriminačních funkcí [6] 
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Klasifikace podle minimálních vzdáleností 

 Jak už bylo popsáno výše, prostor odpovídající jednotlivým klasifikačním třídám 
můžeme kromě hraničních křivek vymezit také polohou etalonů. Etalony jsou charakteristické 
prvky pro danou klasifikační třídu. Při zařazení nového členu do klasifikační třídy je nutné 
rozhodnout, kterému etalonu je subjekt nejpodobnější. Etalon může být jeden ze 
zpracovávaných signálů, nejlépe vystihující danou klasifikační třídy, nebo uměle vytvořený 
obraz, který by nejlépe reprezentoval danou třídu. [6] Etalon může například představovat 
obraz existujícího signálu, jehož součet vzdáleností od obrazů všech ostatních signálů je 
minimální. Uměle vytvořený etalon může být obraz, jehož každý příznak je dán průměrnou 
hodnotou odpovídajících příznaků všech vytvořených obrazů dané klasifikační třídy, nebo to 
může být obraz ležící, v geometrickém středu dané klasifikační třídy. [6] 
 
 

 
Obrázek 11: Princip klasifikace podle minimálních vzdáleností [6] 

6.3.1. Míry podobnosti a vzdálenosti v příznakovém prostoru 

 

Shlukovací metody počítají na základě asociačních matic. Tyto matice lze počítat na 
základě koeficientů podobnosti nebo metrik vzdálenosti [10]. Zjištěné hodnoty pak lze použít 
pro měření podobnosti nebo vzdálenosti objektů. Jednotlivé metody výpočtu mají různé 
možnosti použití a také jisté nedostatky, a proto je nutné vybírat metriku s ohledem na 
praktičnost jejího využití. Metriky mají vlastnosti, kterými se odlišují od semimetrik a 
nemetrik. Základní znaky jsou [10]: 

a) Pokud jsou objekty shodné, je jejich vzdálenost 0 (0 je minimum) 
b) Koeficienty nabývají pouze kladných hodnot 
c) Vzdálenosti jsou symetrické (vzdálenost bodu A od bodu B je stejná jako 

vzdálenost bodu B od bodu A) 
d) Součet dvou stran trojúhelníka je vždy roven nebo větší než třetí strana 

(AB+BC≥AC) 
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Metrika je tedy míra podobnosti nebo nepodobnosti mezi vzorky. Nejpoužívanější 

metriky jsou Euklidovská vzdálenost, Manhattanovská vzdálenost Minkowského metrika atd. 
 
 
Euklidovská vzdálenost 
 
Je považována za nejjednodušší a nejpoužívanější metrické měřítko vzdálenosti. Její 

výpočet je založen na pythagorově větě. [14]  
 

 no($+,$p) = q∑ O$+,D − $p,DQNTD()   (24) 

 
Tato metoda je ale citlivá na rozdílný rozsah vstupních hodnot, který může způsobit 

velké nepřesnosti výsledku. (Pokud je na jedné ose o několik řádů jiné měřítko než na ose 
druhé, je metoda často nepoužitelná.) 

 

 

Obrázek 12: Měření Euklidovské vzdálenosti � = r(�� − ��) + (�� − ��)  [14] 

 
Manhattanovská vzdálenost 
 
Této velice často používané metodě se říká také vzdálenost městských bloků nebo 

Hammingova metrika. Omezení této metody spočívá v tom, že si musíme být jisti, že znaky 
spolu nekorelují. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, shluky by byly vytvořeny 
nesprávně. Jedná se o součet jednotlivých rozdílů mezi jednotlivými parametry popisující 
objekty. [14] 

 
 

 ns($+$p) =  ∑ W$+,D − $p,DWTD()   (25) 
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Obrázek 13: Měření Manhattonovské vzdálenosti � =  |�� − ��| + |�� − ��|  [14] 

Kosinova míra podobnosti 
 
Je míra podobnosti mezi dvěma vektory o n- dimenzích, která nezkoumá vzdálenost 

mezi nimi, ale kosinus úhlu který vektory svírají. Jde tedy o kosinus úhlové odchylky dvou 
vektorů. Díky tomu je metoda robustní vůči velikostem vektorů, což je výhoda oproti 
euklidovské metrice. [10]  

 

  tuO$v nwxxxvQ =  ∑ yF∙ z/,F{F1�
q∑ yF�{F1� ∙q∑ z/,F�{F1�

  (26) 

  

 Směr vektoru je tedy v tomto případě důležitější než jeho velikost. Nevýhodou je, že 
pokud je jeden vektor násobkem druhého vektoru, jsou považovány za identické. Důsledkem 
tohoto jevu je, že dva odlišné objekty mohou mít od sebe nulovou vzdálenost (měřeno 
kosinovou mírou podobnosti). Kosinova míra nám pomáhá získat geometrickou představu o 
vzdálenosti mezi dvěma vektory. Počítá se tedy kosinus úhlu, který svírají dva vektory. Čím 
je tato míra větší, tím je úhel menší a tím více podobné jsou si oba vektory. (U Euklidovské 
metriky si objekty byly tím podobnější, čím menší byla Euklidovská míra menší) [10] 

 

 

Obrázek 14: Měření podobnosti vektorů kosinovou mírou podobnosti 



32 
 

6.3.2. Klasifikace metodou SVM 

 

Řada metod strojového učení se vyznačuje jednoduchými algoritmy učení. Například 
jednovrstvé neuronové sítě. Ale tyto jednoduché metody jsou velice často omezeny, protože 
jsou schopny naučit se pouze lineární hranice oddělující určité třídy. Proto pokud máme více 
klasifikačních tříd, které jsou navíc odděleně nelineárně, je snaha přejít k vícevrstvým sítím, 
které už jsou schopny reprezentovat i nelineární funkce. Tyto složité sítě mají zase nevýhodu 
v jejich velmi obtížném učení. Často se stává, že síť uvízne pouze v lokálním minimu 
chybové funkce a navíc je vše komplikováno vysokým počtem vah [24].  

Z těchto důvodů se vyvíjely alternativní metody klasifikace a jedním z nových 
algoritmů jsou právě podpůrné vektory SVM (support vector machines) Tato metoda je 
založena na hledání i velice složitých nelineárních funkcí popisujících hranice mezi třídami, a 
to pokud možno co nejefektivněji. Složité nelineární hranice mezi třídami se převádějí do 
vícedimensionálního prostoru, kde již třídy lze oddělit lineárně.   

 

Obrázek 15: Princip vzniku lineárního oddělení dvou tříd (přidáním jedné dimenze) [24] 

 
 

Na obr. 16 je ukázán příklad použití klasifikátoru SVM pro data popsána dvěmi 
příznaky. V původním dvourozměrném prostoru jsme měli dvě třídy, které byly odděleny 
nelineárně (kružnicí). Po přidání další dimenze (v našem případě x3), je možné posunout 
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prvky jedné klasifikační třídy podél této osy a tím umožnit oddělení obou tříd lineárně (rovinou 
rovnoběžnou s osami x1 a x2). Otázka umístění této roviny (hranice) je komplikovanější, ale 
řešitelná. Tento jev platí obecně pro jakýkoliv konečný počet dimenzí. Téměř vždy (až na 
speciální případy) lze nalézt nadrovinu, která bude pro dané rozdělení do tříd lineární. 
V příkladu na obrázku 15 bylo použito rozšíření ze dvou na tři dimenze. Obecně ale platí, že 
N bodů lze lineárně oddělit v prostoru N-1 dimenzemi. Vše je ovšem komplikováno faktem, 
že u takovýchto algoritmů hrozí přetrénování. Jedná se v podstatě o podobnou věc, jako při 
prokládání datových bodu polynomem vysokého stupně.  Proto musí být tato metoda 
rozšířena ještě o optimalizaci lineárního oddělovače. To znamená, že hledá takový oddělovač, 
který poskytne co nejširší pásmo mezi ním a oběma třídami a zároveň podporuje robustnost 
klasifikace [24]. 

Základ algoritmu optimalizace lineárního oddělovače spočívá v hledání parametrů, 
které maximalizují výraz (27). Těmito parametry jsou hodnoty αi. [24] 

 ∑ |# − )
N ∑ |#|D>#>DO$#$DQ#,D#   (27) 

 

 |# ≥ 0a ∑ |#>) = 0#   (28) 
 

Z těchto rovnic vycházíme při hledání parametrů αi Jakmile tyto maxima dostaneme, 
získáme tím i optimální parametry a oddělovač obou klasifikačních tříd je dán rovnicí: 

 ℎ($) = �t��(∑ |#>#($ ∙ $#)# )  (29) 
 

Pokud vezmeme v potaz předchozí vztahy (27) a (28), přiřadíme lineárním 
oddělovačům nulové váhy pro každý bod, kromě těch bodů, které jsou nejblíže vlastnímu 
oddělovači. Tyto nejbližší body se nazývají podpůrné vektory (support vectors) a jsou 
ukázány na obrázku 16.  

 

Obrázek 16: Optimální oddělovací hranice [24] 
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Podpůrné vektory jsou podstatné, protože jejich hlavní funkci je podpora oddělovací 
nadroviny. Ostatní body nejsou pro oddělení klasifikačních tříd vůbec zapotřebí. Z toho pro 
nás vyplývá, že tato metoda je schopna najít specifické trénovací příklady, které jsou pro 
nalezení oddělovače zapotřebí [24]. Tím se i liší od jiných algoritmů, které jsou založeny na 
trénování všemi příklady, což vede při velkém počtu k vysoké výpočetní náročnosti. Jak 
z obrázku 16 vyplývá, je těchto podpůrných vektorů většinou mnohem méně než celkových 
datových bodů, což zaručuje efektivitu. 

Metoda SVM je zařazována mezi takzvané jádrové funkce (kernel machines). Toto 
zařazení vyplývá ze snahy o zjištění jádrové funkce, která nám zajistí, že pokud ji aplikujeme 
na vstupní dvojice dat, nemusíme už počítat úplný seznam atributů pro každý datový bod 
k, tomu abychom určili polohu lineárního oddělovače ve vícerozměrném prostoru [24]. Tato 
jádrová funkce nemá žádný zvláštní tvar, ale pouze odpovídá jednomu z vícerozměrných 
prostorů. Je dokázáno, že při použití jádrových funkcí budeme schopni nalézt lineární 
oddělovače klasifikačních tříd v prostorech, které mohou mít velký počet rozměrů. 

 

6.3.3. Klasifikace metodou K-NN 

 

Tato metoda se řadí mezi neparametrické metody klasifikace. Znamená to ovšem, že je 
založena na podstatně slabších předpokladech než metody parametrické a nepředpokládáme 
znalost tvaru pravděpodobnostních charakteristik tříd. [7] K-NN (nearest neighbour) je 
jakýmsi rozšířením metody klasifikace podle nejbližší vzdáleností od etalonu popsané na 
začátku kapitoly 6.3. U K-NN je možno používat různé vzdálenostní metriky (podle 
vhodnosti jejich použití). Používá se převážně Euklidovská a Manhattonská metrika. [14]  

Princip spočívá v předpokladu, že určitý subjekt, který chceme klasifikovat, bude mít 
podobné vlastnosti jako některé vzorky v souboru dat, u kterých známe správnou klasifikaci 
[7]. Každý vzorek trénovací množiny je zobrazen v n- rozměrném prostoru. Pokud pak 
chceme nový vzorek klasifikovat, zobrazí se do stejného prostoru a zjistí se vzdálenosti všech 
prvků trénovací množiny od neznámého prvku. V dalším kroku se vyhledá k- nejbližších 
sousedů a objekt je klasifikován do kategorie, do které spadá většina jeho nejbližších sousedů. 
Z tohoto důvodu se konstanta k volí jako liché číslo, tak aby metoda vždy dospěla k jasnému 
rozhodnutí do jaké třídy neznámý prvek zařadit. Známe tedy vzorek xi, kterému je přidělena 
třída Ωi a víme, že k je velikost trénovací množiny. Pro neznámý prvek x je tedy potřeba najít 
x´k tak, aby byla splněna následující podmínka (30). Pak se prvek zařadí do stejné třídy, do 
jaké náleží x´k. [7]  

 

 W|$+ − $́ |W = ut�W|$w − $́ |W#()…+  (30) 

 

Metoda se v praxi nejčastěji vyskytuje ve formě 1-NN [7]. Její implementace je totiž 
nejjednodušší. Stačí vybrat z celé trénovací množiny jediný, nejbližší prvek k neznámému a 
tento neznámý prvek pak zařadit do stejné klasifikační třídy. 
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Obrázek 17: Příklad metody 1-NN. Neznámý prvek bude zatřízen jako hvězdička [7] 

 

 Pro větší hodnotu k (3-NN, 5NN, a podobně), je pak nutno vytvořit kolem neznámého 
prvku hyperkouli, která obejme právě k nejbližších prvků z trénovací množiny. Neznámý 
prvek se pak zařadí do stejné klasifikační třídy jako je většina prvků v hyperkouli. [7] 

 

 

Obrázek 18: Příklad metody K-NN neznámý prvek bude zatřízen jako hvězdička [7] 

 

Velká výhoda metody spočívá ve snadné implementaci do programu a její obecné 
použitelnosti, díky které se K-NN často využívá jako referenční metoda. Velmi výhodná je 
zejména pro klasifikaci do menšího počtu tříd. Zásadní nevýhodou je potom, stejně jako u 
ostatních metod užívaných pro klasifikaci, určení, které z dostupných vstupních vzorků je 
možné vzít jako nejlépe charakterizující pro každou kategorii (používá se, pokud chceme 
zlepšit přesnost klasifikace a snížit výpočetní čas). Další nevýhodou je pomalé rozhodování 
v případě, že máme množinu s hodně prvky a s tím je spojena i vysoká paměťová náročnost 
metody. [7] 
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6.3.4. Klasifikace metodou k-means 

 

Tato metoda klasifikace je založena na implementaci shlukové analýzy dat. Tento 
algoritmus je tedy založen na hledání vektorů µ, které budou symbolizovat jednotlivé skupiny 
tak, aby pro každou novou množinu dat X byla minimalizována střední kvadratická odchylka 
od vektoru µ. Hledá se tedy k vektorů, které budou nejlépe aproximovat množiny dat tak, aby 
euklidovská vzdálenost všech dat k vektorům µ  byla co nejmenší. [14] 

Na vstupu algoritmu musíme tedy mít množinu dat X a hodnotu k, která nám udává 
počet tříd (tedy počet vektorů µ). Nejprve je pak potřeba inicializovat vektory µ (centroidy). 
Tento krok může proběhnout náhodně, nebo tyto prvky můžeme vybrat sami. Náhodná volba 
vybere z množiny vstupních dat k prvků a ty označí z centroidy. Poloho těchto centoridů se 
pak upravuje v iteračním cyklu. Pokud volíme vektory µ sami, většinou se snažíme vybrat ze 
vstupních dat prvky, které nejlépe charakterizují danou skupinu a počet iterací ve kterých se 
upravuje poloha centoridů pak může být nižší. Samotná klasifikace pak probíhá tak, že se 
vstupní data rozdělí do tříd, které jsou určeny aktuální polohou centroidů (podle minimální 
euklidovské vzdálenosti), tak aby bylo splněno [14]: 

 

 ># = ���ut�#()…+W|$#%#|W  (31) 
  

V další fázi se vypočítají nové hodnoty vektorů µj. Tento přepočet centroidů probíhá 
jako zjištění střední hodnoty dat Xi, které byly klasifikovány do třídy určené příslušným 
centroidem µj. [14] 

 %D = )
2F

∑ $##∈�#:�/(D�    (32) 

Tyto dva kroky se tedy opakují, než je splněn maximální počet iterací, nebo dokud se 
ještě alespoň jeden vektor xi klasifikuje do jiné třídy, než byl klasifikován v předchozím kroku 
(dokud probíhají změny).  

 

Obrázek 19: Princip metody K-means (prvky a centroidy) [14]  
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6.4. Hodnocení klasifikace 

 

Pokud chceme klasifikovat data do tříd, například subjekty rozřazovat na zdravé 
jedince a nemocné, pak bude velice důležitým krokem v celém procesu kvantitativní forma 
evaluace získaných výsledků. Je známo, že při hledání znalostí pro potřeby klasifikace se 
obvykle postupuje metodou učení s učitelem. Je tedy nutné mít příklady, o kterých je nám 
známo, do které třídy patří. Metody hodnocení klasifikátorů jsou tedy založeny na testování 
nalezených znalostí na datech a na následné možnosti porovnání, jak přesně se data zatřídila. 
Tím se nám nabízí několik možností testování klasifikátorů podle toho, jakou část datového 
souboru použijeme jako trénovací fázi a jaká pak použijeme při testování: [15]  

 

a) Testování v celých trénovacích datech 
b) Křížová validace 
c) Leave–one-out 

 
Po získání dat z některé z validačních metod bude cílem určit, v kolika případech se 

kalsifikátor shoduje se správným výsledkem a v kolika případech se dopustil chyby. Tyto 
údaje se v průběhu algoritmu hodnocení mohou uchovávat v takzvané matici záměn 
(confusion matrix). V jednom řádku matice mohou být údaje o tom, jak klasifikátor jednotlivé 
prvky zařadil, a ve druhém pak mohou být správné údaje. Pokud máme například dvě třídy 
(0;1), můžeme odhalit situace: [17] 

 
 
a) TP (true positive) pravdivě pozitivní, kdy klasifikátor správně zařadí prvek do 

skupiny 1 
b) FP (false positive) falešně pozitivní, kdy klasifikátor chybně zařadí prvek do 

skupiny 1 (patří do skupiny 0) 
c) TN (true negative) pravdivě negativní, kdy je prvek správně zařazen do skupiny 0  

 
d) FN (false negative) falešně negativní, kdy je prvek chybně zařazen do skupiny 0 

(patří do skupiny 1) 
 

Tabulka 1: Záměny [17] 

    
výsledek 

klasifikace 

správné zařazení 1 0 

1 TP FN 

0 FP TN 
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Obrázek 20: Ideální případ, kdy klasifikátor přesně rozdělí třídy, aniž by se prolínaly [17] 

Tento ideální případ se ale příliš často nevyskytuje a ve většině studií dochází 
k neúplnému oddělení skupin tak, že vzniknou ještě kategorie FN a FP. 

 

Obrázek 21: Rozdělení do klasifikačních tříd, které se prolínají [17] 

 

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, jak moc jsou získané znalosti kvalitní je 
ukazatel, který se jmenuje celková správnost (overall accuracy) respektive úspěšnost 
(succesfulness), nebo jejich komplementární veličina celková chyba (overall error). Celková 
správnost pak bude relativní počet správných rozhodnutí klasifikační metody. [17] 

 

 ��� = &[�&�
&[�&���[��� ,  (33) 

  
Celková chyba je tedy relativní počet chybných rozhodnutí klasifikační metody 

 

 ��� = �[���
&[�&���[���.   (34) 
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Další možný náhled na výsledky klasifikace je z hlediska jejich přesnosti a úplnosti 
(precision, recall). Pokud dostaneme výsledky klasifikace s nízkou přesností, pak je jisté, že 
ne všechny nalezené znaky se týkají toho, co vyhledáváme. Pokud pak bude nízká hodnota 
úplnosti. Nenalezli jsme všechny znaky, které byly k dispozici. [17] 

 

 V��: = &[
&[��[  (35) 

 

 ��: = &[
&[���  (36) 

 

Jako další míry účinnosti klasifikace je zaveden koncept sensitivity a specificity. Tyto 
hodnoty jsou převzaty z medicíny, kde sensitivita udává míru pravdivé pozitivity, což je 
pravděpodobnost, že nemocný pacient má pozitivní test a specificita udává míru pravdivé 
negativity, což je pravděpodobnost, že zdravý pacient má negativní test. Případně pokud se 
nasazuje nový lék, je sensitivita množství pacientů, u kterých lék zabere a specificita je míra, 
která udává, jestli lék zabírá pouze na danou chorobu. [17] 

  ���tEt=tE� = &[
&[���  (37) 

 

  \�:�t:tE� = &�
&���[  (38) 

  

Ve vztazích je možné vidět i jistou provázanost kritérií, protože sensitivita je totéž jako 
úplnost.  

6.4.1. Křížová validace 

 
Tato metoda se využívá pro zvýšení vypovídající hodnoty oproti způsobu, kdy se 

testuje v datech použitých k učení (testování v celých trénovacích datech), což má nejmenší 
vypovídající schopnost o tom, jak bude daný klasifikátor fungovat v praxi, kdy bude potřeba 
klasifikovat nové případy. U původní metody mohlo velice často dojít k přeučení, protože se 
metoda zaměří na znalosti vystihující náhodné znaky a charakteristiky v trénovacích datech a 
neodhalí tak podstatné ukazatele vhodné pro generalizaci. Je tedy zřejmé, že trénovací data 
nebudou k testování vhodná a je tedy na místě rozhodnout, která data budou použita při 
trénování a která pro testování. Zde se můžeme setkat s problémem, že nemáme dostatek dat 
k dispozici, případně nevíme jak je rozdělit do kategorií k trénování a k testování. [15] 

 
Křížová validace se tedy snaží tyto nevýhody minimalizovat. Lze pomocí ní předvídat, 

jak bude klasifikátor použitelný na hypotetických vstupních datech, i když tyto data nemáme 
k dispozici. Je to technika posuzování výsledků klasifikačních metod z hlediska generalizace 
výsledků pro použití na nezávislých vstupních datech. Metoda se často využívá v případech, 
kde je pro nás důležité předpovědět, jak bude klasifikace přesná v praxi. Validace většinou 
probíhá v několika iteracích. V každé z nich se vybere část dat na vstupu a určí se jako 
trénovací, zbytek se pak používá pro testování. Poměr, v jakém se vstup rozdělí, bývá často 
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volen jako 70% na trénování a 30% k testování, můžeme se ale setkat i s poměrem 90% 
k trénování a 10% k testování. U tohoto případu se iterace provede desetkrát, pokaždé s jinou 
počáteční volbou trénoavcích a testovacích vzorků a výsledky se zprůměrují. Tomuto způsobu 
testování se říká desetinásobná křížová validace (10 fold cross-validation). [15] 

 
Omezení metody spočívá v tom, že trénovací a testovací sada musí být sestavena ze 

srovnatelných dat a nedá se tak předpokládat, že dokážeme předpovídat vývoj v čase. 
Takovýto vývoj většinou způsobí systematické rozdíly v trénovacích a testovacích datech. 
Tato problematika se týká například vývoje cen. Další problém může vzniknout, při 
zjišťování pravděpodobnosti určité choroby v populaci. Pokud je do trénovacích dat zahrnuta 
pouze jistá skupina lidí (například některá z rizikových skupin), nedá se předpokládat, dá se 
předpokládat, že výsledky budou značně nepřesné, pokud jako testovací data použijeme 
obecnou populaci. Na druhou stranu, pokud použijeme správné trénovací a testovací data, je 
metoda křížové validace velice nestranná. 

 

6.4.2. Leave-one-out validace 
 

Obdobným způsobem hodnocení klasifikátorů jako křížová validace je Leave-one-out 
cross validation (LOOCV). Tato varianta spočívá ve vyjmutí jediného vzorku ze všech 
dostupných dat, který se určí jako testovací a zbylá data jsou určena k trénování. Tento výběr 
se iterativně provádí tolikrát, kolik případů máme. Vznikne nám tedy množství souborů, které 
se otestují každý vždy na jednom testovacím vzorku. Ve výsledku pak dostaneme odhad, jak 
se bude klasifikátor chovat má- li v režimu učení k dispozici všechny vstupní data -1. [15] 

 
Nevýhodou této metody je značné zatížení výpočetní techniky v případě, že máme 

velké množství vstupních dat. V takovýchto případech musí algoritmus proběhnout i více než 
tisíckrát, což snižuje jeho efektivitu. Hlavní výhodou ale je, že algoritmus využije všechny 
dostupné data, což může být výhodou u menšího počtu dostupných dat. [15] 

 

6.4.3. Metoda Bootstrap   
 

Tento způsob validace je odlišný od křížové validace zejména ve způsobu vybírání dat 
pro učení a testování. V této metodě je možné, aby se data vybraná pro učení opakovala. 
Pokud tedy máme k dispozici n příkladů, pak budeme n-krát vybírat vzorek pro testování a 
vždy jej pak navrátíme, aby další výběr probíhal opět ze všech vzorků. Pokud tento výběr 
provedeme n-krát, je pravděpodobnost, že příklad vybrán nebude[15]  

 lim2→� �1 + )
2�2 = 0,368.  (39) 

Dá se tedy odhadnout, že pokud budeme mít dostatečně velkou množinu dat, bude z ní 
v průběhu validace vybráno 63,2% na trénování a 36,8% na testování. Výhodou je použití i 
pro menší datové soubory, kde tato metoda může vycházet lépe než křížová validace [15]. 
Tuto metodu je možno použít i při testování neuronových sítí. 
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7. Praktická část: hodnocení vybraných metod strojového 
učení 

 

U metod strojového učení a klasifikace obrazů z magnetické rezonance se velký důraz 
klade především na kompresi obrazových dat a následnou klasifikaci obrazů. Tato práce se 
zabývá redukcí dat pomocí metody PCA, která byla testována na 2-D matici dat a následně na 
2-D obrazu Leny. Princip této metody se ukázal jako vhodný, protože nedocházelo ke ztrátě 
důležitých informací, i přes to že redukce byla relativně značná a to až třicetinásobná. (Bylo 
zachováno pouze 8 vlastních vektorů). Úskalí této metody ale bylo v problematickém 
zpracování většího objemu dat. Hlavní problém byl při výpočtu kovarianční matice, která pro 
obrazy o rozměru X x Y pixelů  obsahovala řádově XXX prvků, což by při použití na 3-D 
obrazech kladlo neúměrné nároky na výpočetní techniku.  

Jednou z úprav původní metody PCA je princip CRLS-PCA. Výhodou takto upravené 
metody je, že počítá hlavní komponenty pomocí kaskádové sítě a to bez nutnosti sestavení 
kovarianční matice. Další výhodnou této metody je, že načítá data jen jednou a tím ještě více 
šetří výpočetní čas.  

K samotné realizaci strojového rozpoznávání byla nakonec použita metoda sPCA (viz- 
kapitola 6.2.3), která využívá možnosti přepočtu vlastních vektorů prostorové PCA na vlastní 
vektory časové PCA s výhodou využití kovarianční matice, jejíž řád vychází z počtu subjektů 
a ne z počtu voxelů nebo pixelů. K samotnému výpočtu pak přichází matice, která již nemá 
rozměry dané počtem voxelů, které definují každý subjekt, ale přímo počtem subjektů. Díky 
tomuto přepočtu je možné zjistit hodnoty vlastních vektorů v přiměřeném čase a přitom 
neztratit podstatné znaky v obraze. 

 
V závěru se práce věnuje hodnocení klasifikačních metod K-NN a K-means a 

možnosti zlepšení klasifikační přesnosti změnou metriky (euklidovská a kosínova). Toto 
porovnání kalsifikátorů je provedeno pomocí křížové validace metodou Leave one out, která 
se v literatuře věnující se klasifikaci nemoci na základě obrazových dat používá nejčastěji.  
  

 Ke klasifikaci se využívají jednak obrazová data simulovaná (představující 
geometrické obrazce) a jednak reálná data pocházející z neuropsychiatrického výzkumu mezi 
FN Brno a IBA MU. 
 

7.1. Redukce Leny pomocí PCA 
 

Analýza hlavních komponent je velmi užitečný nástroj pro kompresi dat a redukci 
počtu dimenzí. Teoreticky byl výpočet hlavních komponent rozkladem kovarianční matice 
vysvětlen v kapitole 6.2.1. V praktické části práce jsem se snažil využít tuto metodu právě za 
tímto účelem. Pokusná sada dat byla dvojdimenzionální, aby se dala data graficky jednoduše 
zobrazit. Data na vstupu vypadala takto: 
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Tabulka 2: Vstupní data 

 

 
 

 

Tyto vstupní data vypadají takto:  

 

 

Obrázek 22: Graf vstupních dat 

Po odečtení střední hodnoty se vytvoří kovarianční matice, ze které dostaneme vlastní vektory 
a vlastní čísla.  

Tabulka 3: Kovarianční matice 
         

 

Tabulka 4: Vlastní vektory 

0,677873 -0,73518 

0,735179 0,677873 

Tabulka 5: Vlastní čísla 

 

 

 

Pokud vybereme pouze jeden hlavní vektor (ten, kterému odpovídá vyšší vlastní číslo) 
obdržíme jako výstup: 

 
Tabulka 6: Výsledná data při použití jednoho vlastního vektoru 

 

0,82797 -1,7776 0,9922 0,2742 1,6758 0,91295 -0,0991 -1,1446 -0,438 -1,2238 
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0 1 2 3 4

X
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Vstupní data

x 2,5 0,5 2,2 1,9 3,1 2,3 2 1 1,5 1,1 

y 2,4 0,7 2,9 2,2 3 2,7 1,6 1,1 1,6 0,9 

0,616556 0,615444 

0,615444 0,716556 

1,284028 0,049083 
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V takovémto případně, můžeme chtít data obnovit, ale musíme předpokládat, že došlo 
ke ztrátě informace tím, že jsme odebrali jeden vlastní vektor v zájmu snížení počtu dimenzí. 
Po obnově z prvního vlastního vektoru získáme následující data: 

 
Tabulka 7: Obnovená data po rekonstrukci  

 

2,3712 0,6050 2,4825 1,9958 2,9459 2,4288 1,7428 1,0341 1,513 0,9804 

2,5187 0,6031 2,6394 2,1115 3,1420 2,5811 1,8371 1,068 1,5879 1,0102 

 

 

Obrázek 23: Graf obnovených dat po rekonstrukci 

Z obrázku 23 je patrné, že body jsou rozmístěny pouze podél hlavního, vlastního vektoru. 
Odchylky, které můžeme pozorovat na obrázku 22, byly odstraněny odebráním druhého 
vlastního vektoru.  
 

Obdobný postup se dá aplikovat i na vícerozměrná data. Tyto data už jsou ale natolik 
rozměrná, že není možné zobrazit zde vstupní a výstupní matice, ani data v grafech, ale 
následky odebrání méně významných vlastních vektorů, je možné sledovat přímo ze 
vstupních a výstupních obrazů.  

 

 
Obrázek 24: Obrázek Leny vstupující do PCA 
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Obrázek 25: Lena při ponechání dvaceti vlastních vektorů 

 

Ještě o něco lepší řešení nabízí metoda, kdy si vstupní obraz ihned po načtení do 
paměti rozdělíme na sub-obrazy (8x8 pixelů). Ty pak sestavíme do matice 1024x64, kde 
každý z 1024 sub-obrazů je dán 64 parametry.  Tento přístup je založen na myšlence, že 
každý sub-obraz bude popsán relativně malým počtem tvarů. Bude zde tedy, lepší možnost 
najít hlavní komponenty a pak obraz pomocí nich zpět obnovit. Tímto způsobem je možné 
obrázek obnovit pouze s osmi vlastními vektory, což obrázek značně zkomprimuje.(až 30x). 
Nevýhodou ale je další navýšení výpočetní náročnosti celého úkonu. 

 
 
 

 
Obrázek 26: Výstup PCA pro sub-obrazy (8x8 pixelů)  
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7.2. Redukce datové matice pomocí CRLS-PCA 

 

Metoda je teoreticky rozebrána v kapitole 6.2.2. Tato metoda redukce využívá 
kaskádní sítě k tomu, aby vypočítala hlavní komponenty a to bez nutnosti sestavení a 
následného rozkladu kovarianční matice, což jsou výpočty u objemných obrazových dat 
značně problematické. Data je v tomto způsobu redukce nutné načíst pouze jednou a to na 
začátku zpětnovazební sítě. Tato síť sekvenčně extrahuje hlavní komponenty a to stále stejnou 
procedurou, která se opakuje. Čím víc zpětnovazebních smyček máme, tím víc hlavních 
komponent na výstupu dostaneme. První, hlavní komponenta je získána ze vstupních dat, a 
další jsou pak odhadnuty ze zbytkových chyb. Pokud jako vstupní data vybereme stejnou 
matici jako při klasickém PCA, můžeme si zobrazit vlastní vektory a porovnat je.  

Tabulka 8: Vstupní data pro metodu CRLS-PCA 

 

 

 Pro tyto data byly vypočteny vlastní vektory metodou PCA jako: 

Tabulka 9: Vlastní vektory pro PCA 

0,677873 -0,73518 

0,735179 0,677873 
  

Tabulka 10: Získané vlastní vektory z CRLS-PCA 

6.1677 
 

6.5320 
 

0.4767 
 

-0.4652 
 

 Pokud porovnáme vlastní vektory z klasické PCA a CRLS- PCA, tak v grafu vidíme, 
že se mírně liší.  

 

 

Obrázek 27: Porovnání vlastních vektorů PCA (modré) a CLRS-PCA (červené)  

x 2,5 0,5 2,2 1,9 3,1 2,3 2 1 1,5 1,1 

y 2,4 0,7 2,9 2,2 3 2,7 1,6 1,1 1,6 0,9 



46 
 

7.3. Rozpoznávání tvarů v 2-D obrazech 

 

Hlavím cílem praktické části bylo vyzkoušet a zvolit metodu redukce, která by nám 
nejlépe vyhovovala pro popis obrazů za účelem jejich klasifikace do předem definovaných 
tříd. Je zapotřebí, aby metoda nebyla příliš výpočetně náročná, aby bylo možné redukovat i 
rozměrnější obrazy. Zároveň musela být ale dostatečně přesná tak, aby nedocházelo ke ztrátě 
důležitých informací. Takovouto metodou je sPCA, která využívá možnosti přepočtu 
vlastních vektorů prostorové PCA na vlastní vektory časové PCA s výhodou využití 
kovarianční matice, jejíž řád vychází z počtu subjektů a ne z počtu voxelů nebo pixelů. 

 Celý program se bude skládat z několika částí a ve výsledku bude schopen načítat 
data, vytvářet z nich trénovací a testovací soubory, redukovat data – tj. vytvářet jejich nový 
popis, klasifikovat testovací objekt do jedné ze tříd a nakonec bude možné vyhodnotit i 
úspěšnost, se kterou klasifikátor zařadí daný subjekt do správné kategorie. 

V úvodu programu je potřeba načíst data. Databáze se skládá z obrázků čtverečků a 
koleček. Obě kategorie mají ve vstupních datech stejné zastoupení (50 subjektů). Tyto obrazy 
mají rozměr 180x200 pixelů. 

 

Obrázek 28:Příklad obrazů na vstupu 

Žádný ze sta vstupních obrazů není v databázi zastoupen vícekrát. Každý je jedinečný 
a dopředu je o každém z nich známo do jaké kategorie patří. Tím pádem můžeme každý 
objekt použít jako trénovací i jako testovací vzor. To vše za předpokladu, že pokud obraz 
používáme pro testování, tak na vstup programu informaci o jeho správném zařazení 
nepřivádíme.  

V další části programu je nutné vstupní data upravit a vytvořit 2D matici dat, ze které 
pak dále bude možno vypočítat vlastní vektory. V každém sloupci této matice bude jeden 
objekt. Tohoto rozdělení se dosáhne tak, že obrázek 180x200 (m x n) bodů seřadíme do 
jediného sloupce, který bude mít v našem případě 36000 řádků.  

 

 � = u ∙ � = 180 ∙ 200 = 36000   (40) 
 

Matice dat, se kterou budeme dále pracovat, bude mít rozměry dané počtem trénovacích 
subjektů (ve sloupcích) a počtem obrazových bodů, kterými je každý subjekt definován (v 
řádcích). Počet subjektů je v této fázi dán tím, jaké množství ze vstupních dat se rozhodneme 
použít k trénování a kolik k testování. Pokud budeme aplikovat metodu LOO křížové 
validace, bude z původního množství 100 subjektů k trénování použito 99 a jeden náhodně 
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vybraný pak bude sloužit jako testovací. V případě testování běžnou křížovou validací, může 
být k trénování vybráno například 70 subjektů a na zbylých 30 se bude klasifikátor testovat.  

Po vytvoření 2D matice, ve které jsou shromážděna všechna trénovací data, program 
přejde k výpočtu vlastních vektorů. Metoda sPCA je navržena podle [4] a je popsána 
v kapitole 6.2.3. Vlastní vektory je možné seřadit podle velikosti vlastního čísla, které k nim 
přísluší a tím je sestavit podle jejich významu. Díky tomuto kroku je možné vlastní vektory, 
které neobsahují žádné relevantní údaje o obraze, odstranit a redukovat tak celkový rozměr 
příznakového prostoru, ve kterém následně operují klasifikační algoritmy. V případě využití 
sPCA u našeho případu přichází na vstup 99 subjektů (z celkového počtu 100, kde byl jeden 
odebrán a využit jako testovací), každý popsán 36000 parametry. Na výstupu obdržíme matici 
s 98 vlastními vektory (Stačí počítat jen prvních n-1 vlastních vektorů (tedy počet trénovacích 
obrazů mínus 1), protože n-tému vlastnímu vektoru odpovídá nulové vlastní číslo, tzn. n-tý 
vlastní vektor nenese žádnou informaci. Rozměr výstupní matice je přijatelný pro další 
zpracování a není potřeba dále redukovat počet vlastních vektorů. 

V části klasifikace bude stěžejní natrénovat klasifikátor na známých subjektech (o 
kterých víme, do které třídy je zařadit) a použít testovací subjekt pro ověření správnosti, se 
kterou klasifikátor objekt správně zatřídí. Bude tedy potřeba otestovat kvalitu více 
klasifikátorů a poté rozhodnout, který z nich má nejlepší vlastnosti na to, aby mohl být využit 
ke klasifikaci reálných dat.  

 

Klasifikátor K-NN s Euklidovou metrikou 

Tato metoda je teoreticky popsána v kapitole 6.3.1.Velkou výhodou této metody je 
možnost přímého nastavování hodnoty k, která nám udává, kolik nejblíže sousedních prvků se 
bude využívat k výsledné klasifikaci. Při nastavení k=1, klasifikátor najde nejpodobnější 
obraz z trénovací množiny a testovacímu subjektu přiřadí stejnou klasifikační třídu, jako má 
nalezený nejpodobnější subjekt.  

 

 

Obrázek 29: Testovací subjekt (vlevo) a k němu nalezený nejpodobnější (vpravo) podle 1-NN 

V tomto případě, kdy je zvoleno k=1 bude testovacímu subjektu (na obrázku 30 vlevo) 
přiřazena klasifikační třída „kolečka“. Pokud zvýšíme hodnotu k, bude klasifikační třída 
určena podle toho v jaké třídě je většina z k nejbližších sousedů. Proto je výhodné volit k jako 
liché číslo. Klasifikátor pak dává pokaždé jasný výsledek. V této studii je voleno k od 1 do 
17. 
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Tabulka 11: Výsledky pro K-NN a Euklidovu metriku 

K-NN Euklidova metrika               

k 1 3 5 7 9 11 13 15 17 

správnost  0,91 0,94 0,93 0,95 0,95 0,92 0,94 0,92 0,92 

chyba     0,09 0,06 0,07 0,05 0,05 0,08 0,06 0,08 0,08 

přesnost      0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,90 0,94 0,92 0,89 

sensitivita    0,92 0,98 0,96 0,98 0,98 0,94 0,94 0,92 0,96 

specificita    0,90 0,90 0,90 0,92 0,92 0,90 0,94 0,92 0,88 

 

   

   

Obrázek 30: Grafy výsledků klasifikace pro K-NN Euklidovu metriku 

   

 

 Klasifikátor byl hodnocen křížovou validací metodou LOO. Vždy byl jeden subjekt 
odebrán a použit jako testovací. Zbytek databáze sloužil pro trénování klasifikátoru. Testování 
(a přeučení) proběhlo na všech subjektech v databázi. Hodnotila se správnost, přesnost, 
sensitivita, specificita a chyba klasifikace. Z výsledků je patrné, že klasifikace jednoduchých 
2-D obrazů je provedena s vysokou přesností. Jako nejvýhodnější se ukázalo použití k=7 a 
k=9. Křížová validace metodou LOO je nejčastěji využívanou metodou hodnocení klasifikace 
obrazových dat při podpoře diagnostiky. Důležité je, že metoda nepovoluje překryv 
testovacího souboru s trénovacím.  
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Klasifikátor K-NN s kosinovou mírou podobnosti 

K této metodě klasifikace je použit stejný klasifikátor, jako u předchozí. K určení 
nejbližších sousedů je ale využita kosinova míra podobnosti (viz. kapitola 5.3.1). Tato metoda 
nevyužívá klasickou euklidovskou vzdálenost, ale počítá kosinus úhlu, který jednotlivé 
vektory svírají. Čím je tato míra větší, tím je úhel menší a tím více podobné jsou si oba 
vektory. 

Tabulka 12: Výsledky pro K-NN s kosinovou mírou podobnosti 

K-NN Kosinova míra podobnosti             

k 1 3 5 7 9 11 13 15 17 

správnost      0,88 0,94 0,95 0,94 0,94 0,93 0,91 0,89 0,89 

chyba  0,12 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11 0,11 

přesnost    0,913 0,9583 0,941 0,9583 0,958 0,9574 0,9556 0,9149 0,9149 

sensitivita      0,84 0,92 0,96 0,92 0,92 0,9 0,86 0,86 0,86 

specificita      0,92 0,96 0,94 0,96 0,96 0,96 0,96 0,92 0,92 

 

   

    

Obrázek 31: Grafy výsledků klasifikace pro K-NN Kosinovu míru podobnosti   

 

V tabulce 10 je patrné, že tento způsob klasifikace může dosahovat stejné správnosti a 
dokonce vyšší přesnosti i specificity. Dosažená maximální sensitivita je ale o 0,02 nižší. Jako 
nejvhodnější hodnoty k se ukázaly: k=3, k=5,k=7,k=9. 
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Klasifikátor K-means 

Klasifikace je zde založena na jiném principu než určování nejbližších sousedů. 
Metoda se používá nejčastějí pro shlukovou analýzu, my ji zde ovšem využijeme jako jednu 
z metod klasifikace s učitelem. Algoritmus je založen na hledání vektorů µ, které symbolizují 
jednotlivé skupiny tak, aby pro každou novou množinu dat X (každý nový subjekt) byla 
minimalizována střední kvadratická odchylka od vektoru µ. Hledá se tedy k vektorů, které 
budou nejlépe aproximovat množiny dat tak, aby euklidovská vzdálenost všech dat 
k vektorům µ  byla co nejmenší. Vektory µ bývají označovány jako centroidy. 

Klasifikátor se tedy učí na známé, trénovací množině dat a postupně upřesňuje polohu 
centroidů, které by měli co nejlépe vystihovat jednotlivé klasifikační třídy. Po natrénování na 
všechny známé subjekty se předloží neznámý (testovací) subjekt, který je přiřazen tomu 
centroidu, ke kterému má nejnižší euklidovskou vzálenost. 

Tabulka 13: Výsledky hodnocení rozpoznávání simulovaných obrazových dat pomocí algoritmu K-means 

K-MEANS   

správnost     0,85 

chyba      0,15 

přesnost    0,8302 

sensitivita      0,88 

specificita     0,82 

 

Z výsledků v tabulce 11 je zřejmé, že metoda dává pro naše vstupní data o něco horší 
výsledky než předchozí metody. To může být způsobeno problematickým hledáním centroidů 
v datech, která se hodně prolínají a není možné třídy jednoznačně oddělit.  

Klasifikátor K-NN s kosinovou mírou podobnosti pro reálná data  

Pro testování na reálných datech byl vybrán klasifikátor K-NN s Kosinovou mírou 
podobnosti zejména kvůli vyšší dosahované přesnosti a specificity. Reálná data byla získána 
z probíhajících studií na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a 
Fakultní nemocnici Bohunice. Jednalo se o obrazy mozku zdravých subjektů i pacientů 
s diagnostikovanou schizofrenií. Obrazy celé hlavy byly váhovány T1 a byly získány 
tomografem Siemens 1,5T. Tloušťka tomoroviny byla 1,17mm a rozlišení v rovině řezu  
0,48mm x 0,48mm. Obrazové pole obsahovalo 160x512x512 voxelů. Intenzity byly 
reprezentovány 12- ti bitovými celými čísly.  

Skupina subjektů zahrnuje 49 mužů s diagnostikovanou první epizodou schizofrenie a 
124 zdravých dobrovolníků. Získané obrazy prošly předzpracováním, kde byla provedena 
korekce na nelinearitu přenosu obrazové funkce (INU artefakt). Obrazy byly nevzorkovány na 
velikost voxelu 1mm x 1mm x 1mm a tím bylo získáno obrazové pole 181 x 217 x 181 
voxelů. Po aplikaci algoritmu pružné registrace u všech subjektů, kde se lícovalo na šablonu 
z databáze Simulated Brain Database byly získány deformační pole, díky kterým bylo možné 
detekovat statisticky významné lokální objemové změny ve skupině nemocných oproti 
zdravým subjektům. Oblasti jsou zvýrazněny na obrázku 32 a 33. Tyto zvýrazněné části kde 
je detekována lokální změna objemu pak slouží jako vstupní data pro metody klasifikace. 
(Dostaneme se na 77650 voxelů pro každý subjekt)   
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Obrázek 32: Statisticky významné objemové změny (do záporných hodnot) 

 

Obrázek 33: Statisticky významné objemové změny (do kladných hodnot) 
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a) Všechny subjekty 
 

Pro trénování klasifikátoru je určeno vždy 172 subjektů a jeden zbývající je určen 
k testování. K hodnocení klasifikace je použita opět křížová validace metodou LOO. 

Tabulka 14: Výsledky K-NN Kosinova míra pro reálná data (všechny subjekty) 

K-NN Kosinova míra podobnosti reálná data pro všechny subjekty     

k 1 3 5 7 9 11 13 15 17 

správnost    0,711 0,7399 0,751 0,7688 0,775 0,7746 0,7746 0,763 0,7688 

chyba     0,289 0,2601 0,249 0,2312 0,225 0,2254 0,2254 0,237 0,2312 

přesnost     0,4906 0,54 0,56 0,6 0,609 0,6042 0,5962 0,5741 0,5818 

sensitivita    0,5306 0,551 0,571 0,551 0,571 0,5918 0,6327 0,6327 0,6531 

specificita    0,7823 0,8145 0,823 0,8548 0,855 0,8468 0,8306 0,8145 0,8145 

 

 

   

   

Obrázek 34: Grafy výsledků klasifikace pro K-NN Kosinova míra podobnosti pro reálná data (všechny subjekty) 

   Při klasifikaci reálných dat je z tabulky a grafů patrný pokles kvality klasifikace oproti 
klasifikaci koleček a čtverečků. Na nízkou úroveň se dostala především sensitivita, což je 
způsobeno vedle složitosti zpracovávaných dat také menším počtem nemocných subjektů 
oproti zdravým jedincům ve fázi trénování. 
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b) Pro 98 subjektů (49 zdravých a 49 nemocných) 
 

Zde je pro trénování klasifikátoru použit stejný počet zdravých jedinců jako 
nemocných. V obou případech jde o 49 subjektů. Z původního počtu 124 zdravých subjektů je 
použitých 49 vybráno náhodně.  

Tabulka 15: Výsledky K-NN Kosinova míra pro reálná data (98 subjektů) 

K-NN Kosinova míra podobnosti reálná data pro 98 subjektů       

k 1 3 5 7 9 11 13 15 17 

správnost     0,7143 0,7245 0,714 0,6939 0,765 0,7143 0,7245 0,7143 0,6531 

chyba     0,2857 0,2755 0,286 0,3061 0,235 0,2857 0,2755 0,2857 0,3469 

přesnost      0,7234 0,7115 0,706 0,6863 0,783 0,7234 0,75 0,7333 0,6531 

sensitivita     0,6939 0,7551 0,735 0,7143 0,735 0,6939 0,6735 0,6735 0,6531 

specificita     0,7347 0,6939 0,694 0,6735 0,796 0,7347 0,7755 0,7551 0,6531 

 

   

    

Obrázek 35: Grafy výsledků klasifikace pro K-NN Kosinova míra podobnosti pro reálná data (všechny subjekty) 

 Při využití stejného počtu zdravých a nemocných jedinců se sensitivita výrazně 
zvýšila. Celková správnost a specificita ale mírně klesla. Jako nejvýhodnější se opět ukázalo 
použít k=9.    
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c) Pro 98 subjektů (49 nemocných a 49 zdravých vybraných podle věku)  
 
Pro další zvýšení kvality klasifikace je možné vybírat 49 zdravých dobrovolníků 

z celkového počtu 124 ne náhodně, jako tomu bylo v bodě b, ale podle klinických 
charakteristik. Nejdůležitější se v tomto ohledu jeví věk subjektů. Proto bylo v tomto bodě 
použito 49 zdravých jedinců vybraných tak, aby jejich věk byl nejblíže k 49 pacientům se 
schizofrenií.   

Tabulka 16: Výsledky K-NN Kosinova míra pro reálná data (98 subjektů podle věku) 

K-NN Kosinova míra podobnosti   

reálná data pro subjekty vybrané podle věku 

k 9 

správnost      0,7755 

chyba  0,2245 

přesnost    0,8649 

sensitivita   0,6531 

specificita  0,898 

  

K tomuto bodu bylo použito k=9, protože v předchozích bodech vykazovalo nejlepší 
výsledky. Po vybrání trénovací množiny tak aby zdraví jedinci korespondovali podle věku 
s pacienty se správnost klasifikace, její přesnost i specificita ještě zvýšily. Sensitivita ale 
mírně poklesla.  
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8. Závěr 
 

Diplomová práce se v úvodu zabývá technikou magnetické rezonance a jejím 
fyzikálním základem. V dalších částech je vysvětlen význam relaxačních časů T1 a T2, 
společně s výběrem tomografické roviny. Dále práce popisuje obrazy v medicíně, způsob 
jejich získání, rozdíly mezi monocentrickou a multicentrickou studií a druhy poškození, 
kterými můžou být obdržené obrazy rušeny.   

 
V části registrace obrazu je popsáno několik hlavních metod, kterými se v současné 

době lícování obrazu provádí a to jak metody vnitřní (intrinsic), tak i vnější (extrinsic). Jako 
vhodnější se jeví vnitřní, zvláště pak segmentační a metody založené na voxelech. Dále se 
práce věnuje metodám strojového učení, klasifikace a redukce dat. Jsou zde popsány metody 
ICA (Analýza nezávislých komponent), LDA (Lineární diskriminační analýza) a PCA 
(Analýza hlavních komponent), CRLS-PCA a subjektová PCA, která je zvolena jako 
nejvhodnější pro redukci dat získaných z magnetické rezonance, za účelem jejich následné 
klasifikace některou z metod strojového učení. U PCA byl v práci detailně rozveden způsob 
získání kovarianční matice i následné vyvození hlavních komponent. Pozornost byla 
věnována algoritmu CRLS-PCA. Tato metoda se dokáže vyhnout zdlouhavému výpočtu 
kovarianční matice a zjistit hlavní komponenty přímo ze vstupních dat díky kaskádně 
zapojeným rekurzivním členům. Jako nejvhodnější metoda redukce dat pak byla vybrána 
subjektová PCA, která hlavní komponenty počítá z kovarianční matice obdobně, jako by šlo o 
časovou PCA. Tím se dosáhne značné úspory výpočetního času a výsledné vlastní vektory lze 
pak snadno přepočítat tak, jako by se počítaly klasickou metodou.  

 
Dále jsou v práci popsány metody strojového učení a klasifikace jako SVM (support 

vector machine), která je schopná rozlišovat mezi jednotlivými klasifikačními třídami díky 
přidání dalších dimenzí, které následně umožní lineární oddělení jednotlivých tříd, K-NN, 
která třídí subjekty podle zařazení nejbližších sousedů a K-means, která využívá ke klasifikaci 
přístup známý ze shlukové analýzy. Poslední dvě zmíněné metody jsou pak použity i 
v praktické části diplomové práce. Jako metody k hodnocení klasifikátorů jsou v práci 
uvedeny křížová validace a křížová validace metodou Leave one out (LOO). Ukazatele 
kvality klasifikace pak jsou správnost klasifikace, přesnost klasifikace, chyba, sensitivita a 
specificita. 

 
Praktická část diplomové práce je rozdělena do několika částí. První část byla 

zaměřena na aplikaci metody PCA na zkušební data. PCA byla prováděna standardním 
způsobem, tj. rozkladem kovarianční matice na vlastní vektory, a to pomocí existujících 
funkcí v Matlabu. Pomocí PCA byla redukována jednak datová tabulka o dvou sloupcích a 
dále 2-D šedotónový obraz (256 x 256). Cílem bylo praktické ověření, jak PCA umožňuje 
snížit počet parametrů tak, aby se výrazným způsobem ušetřila výpočetní náročnost dalšího 
zpracování (klasifikace). Zároveň bylo ověřeno, že PCA může sloužit pro ztrátovou kompresi 
obrazů, při které se ukázalo výhodné rozdělení původního celku na sub-obrazy. Výpočetní čas 
je ale příliš dlouhý a metoda je tedy na reálná data nevhodná.  

 
Ve druhé části byla pozornost věnována metodě CRLS-PCA a testování této metody 

na datovou matici. Pro reálná data je ale velice obtížné odhadnout potřebný počet hledaných 
vlastních vektorů a metoda je ještě stále výpočetně velice náročná.   
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Další část byla zaměřena na metodu subjektové PCA, která se ukázala jako 
nejvhodnější k použití na rozměrná obrazová data, jako jsou například 3-D obrazy mozku 
používané v neuropsychiatrickém výzkumu. Metoda byla použita nejdříve na databázi 
simulovaných obrazů geometrických útvarů, které se pak klasifikovaly do tříd pomocí 
klasifikátoru K-NN s využitím euklidovy metriky, K-NN s využitím kosinovy miry 
modobnosti a klasifikátorem K-means. Aby bylo možné zjistit, který klasifikátor je 
nejvhodnější, byla použita křížová validace metodou LOO . Předzpracovaná reálná data 
pacientů trpících schizofrenií i zdravých dobrovolníků získaná na Psychiatrické klinice 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnici Bohunice se klasifikovala 
pomocí klasifikátoru K-NN s kosinovou metrikou, kde se jako nejvhodnější hodnota k, která 
udává počet nejbližších sousedních subjektů v příznakovém prostoru, které určují výsledek 
klasifikace, nastavuje na k=9. Vhodné je taky, aby pro metodu K-NN byl volen stejný počet 
zdravých jedinců jako počet pacientů, protože metoda jinak zvýhodňuje početnější skupinu. 
Dosažené výsledky na reálných datech však zatím ukazují, že kvalita klasifikace je příliš 
nízká a nelze ji tak v současné době uplatnit v klinické praxi. Další vylepšování klasifikačních 
metod by ale mohlo přinést výsledky, které by ke včasné diagnostice schizofrenie mohli 
pomoct a bylo by tak možné zahájit léčbu co nejdříve po propuknutí nemoci.     
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10. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

2-D  Dvojdimenzionální data 
3-D  Trojdimenzionální data 
A/Č  Analogově/Číslicový převodník 
ACC  Accuracy 
B0  Indukce homogenního magnetického pole 
B1  Indukce magnetického pole, které je vyvoláno RF impulzem 
COV  Kovarianční matice 
CRLS  Cascade recursive least squared 
CV  Cross validation 
D  Euklidovská vzdálenost 
Err  Error 
EVD  Eigenvector decomposition 
f0  Frekvence precesního pohybu 
F20  Kód schizofrenie podle MKN-10 
fMRI  Funkční MRI 
FN  False Negative 
FP  False Positive 
Gz  Gradient v ose z 
ICA  Independent Component Analysis 
INU  Intensity nonuniformity artifact 
K-NN  k- nejbližších sousedů 
LDA  Linear Discriminant Analysis 
LOO CV Leave one out cross validation 
µ  Spinový magnetický moment 
MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí verze 10 
MR   Magnetická rezonance 
MRI  Magnetic Resonance Imaging 
Mxy    Příčná složka vektoru magnetizace 
Mz   Podélná složka vektoru magnetizace 
NMR   Nukleární magnetická resonance 
PCA  Principal Component Analysis 
PCs  Principals components 
PD  Proton density 
Prec  Precision 
PV  Partial Volume 
Rec  Recall 
RF   Radiofrekvenční signál 
RLS  Recursive least square 
SB  Matice rozptylu mezi jednotlivými třídami 
SE  Spin-echo  
sPCA  Subjektová PCA  

SSE  Stimulované echo 
SVM  Support vector machines 
SW  Matice rozptylu uvnitř jednotlivých tříd 
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T1  Výsledná hodnota relaxačního času 
T2  Spin-spinový relaxační čas (příčný) 
TN  True Negative 
TP  True Positive 
ω  Úhlová frekvence  
 

 

 

 
  

  

 


